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1 Petitie-Soetardjo! 

| Bagi pembatja ,Pemandangans ti-| 

Directeur—Hoofdredactsur M. TABRANI. i 

Lana MAL Na MAN Kan maa 

| dak asing lagi, Dari bermoelaso'alitoo| — " 
“dibitjarakan di Pedjambon, kita tidak 
berenti-berenti memberi penerangan | 
dan keterangan, apa dan bagaimana| 

titie Soetardjo itoe. 
Sekali ini akan kita roendingkan 

petitie-Soetardjo boekan sebagai so'al 
. Jang mendjadi: pokok pembitjaraan: 
| dalam persidangan volksraad. - 
.. Sekali ini kita menghadapi .petitie 

Soetardjo sebagai so'al jang dimadjoe- 
“kan di sidang ramai diloear volksraad. 

Dalam sidang oemoem volksraad, 
“ petitie-Soetardjo telah tahan oedji. Se- 
“ moea kritik dan tjelaan telah dapat 
- djawaban seperloenja, dan... peti- 

tie Soetardjo diterima baik oleh 
volksraad. S 
Semendjak itoe, doenia pergerakan 

|. tidak dapat lagi Pa stan petitie 
—. Soetardjo itoe dari pandangannja. Ma 

oe tidak maoe, orang terpaksa menga 
| koei akan adanja tindakan politik 
.. jang berwoedjoed petitie-Soetardjo itoe. 
|. Dari bermoela kita anggap ocesaha 

toean Soetardjo itce sebagai soeatoe 
tindakan tjerdik dan djitoe, soeatoe 
meester-zet kata Belanda. Petitie- 
Soetardjo itoe adalah soeatoe alasan 

baik oevtoek menghidoepkan kembali 
semangat pergerakan kebangsaan, jang 
sekian lama boleh dikata tidak ada 
'soearanja lagi. Kita ketahoei, gerakan 
kebangsaan beloem pernah berhenti, | 

 walaupoen sedetik. Ia berdjalan teroes, 
soenggoebpoen kelihatannja seolah- 

sidang ramai menghendaki soeara 
“jang bergemoeroeh, boekan soeara: 

. Jang dibisikkan. Ba Ta 
—. Dengan lain perkataan: oemoem 
- baoes pada rapat-rapat oemoem, dima 
na so'al oemoem dibitjarakan dengan 
'penoeh kegembiraan dan kejakinan. 

—. Nah, kemaren atas oesaha', Penjadar 
Barisan P.S L.I.“, maka telah diadakan 

| rapat oemoem, dimana antara lain 
lain petitie-Soetardjo mendjadi pokok 
pembitjaraan. Jang angkat soeara ia- 
lah toean H.A. Salim. 
—. Kesimpoelan : petitie-Soetardjo taha 

- oedji, baik didalam maoepoen diloear 
| volksraad| : : 

| Kita harapkan, moga-moga selekas- 
snja dibentoek sebocah badan 

sepesial goena menjampaikan petitie- 
Soetardjo 'itoe- pada sidang ramai. 

3 h barang tentoe kita poedjikan | 
ief dari ,Penjadar Barisan P.S. 

LI,“ jang telah memadjoekan petitie- 
oetardjo itoe. Tetapi sepandjang pe| 

dangan kita ada lebih baik, djika | 
ntoek seboeah badan atau komite 

ng sengadja akan memberi penera- 
ngan dan keterangan dengan djalan 
rapat2 oemoem,- djadi terlepas dari 
arti-partai jang ada atau jang akan 

diadakan. 

Kita pertjaja, petitie Soetardjoini da- 
pat dikerdjakan bersama-sama dengan 
idak oesah menggoegat-goegat azas 

dari orang-orang, jang doedoek dalam 
e itoe. Petitie-Soetardjo anggap- 
bagai werk-program dan boekan 

i beginsel-program, soeatoe 
oentoek menggoegah 

nillioenan ini dari tidoer- 
jak itoe. : : 

. Sari dari petitie-Soetardjo itoe ialah: 
adakanlah permoesjawaratan antara 

n Indonesia goenamerem- 
kan Indonesia ! 
masa sekarang petitie- 
e beloem dan boekan 
sel program, melainkan 

n Indonesia tentang 
ian bari, 

beramai-ramai, 
Soetai itoe menda- 
sepenoehnja dari oe- 

p 
ng terha-| 

| kemaoean : 

tardjo tahan oedji, tidak 
am tetapi djoega diloear 

'beli tidak terperdaja, 

  

Tentang menjewa perkakas 
Radio 

Si—penjewajang tang- 
goeng djawab. 

Kepala dari pada P.T. T. —dienst 
memperma'loemkan kepada kita seba- 
|gai berikoet : 

Baroe2 ini ketika pegawai kontrole, 
jang bekerdja menjelidiki tentang luis- 
'tervergunning (izin mendjadi pende- 
ngar) bagi orang2 jang menarcehkan 
Iperkakas radio didalam roemahnja, 
itelah ternjata, bahwa dibeberapa roe 
mah ada perkakas radio sewaan, jang 
tidak memakai luisterverggunning. 

(Doeloe telah disiarkan berita, bahwa 
Wwalaupoen hanja menjewa, orang di 
wadjibkan mempoenjai luistervergun- 
ning. Red). 1 

Tetapi ketika diselidiki benar be- 
(har, ternjata bahwa mereka (penjewaj 
ini tidak sengadja berboeat salah, dan 
menerangkan, bahwa mereka itoe soe 
dah mendapat kata semoepakat dengan 
saudagar2 radio dengan lisan (monde- 
ling, bahwa saudagar saudagar itoelah 
jang menjanggoepi akan mengichtiar 
kan vergunningnja. Tetapi saudagar2 
jang bersangkoetan memoengkiri hal 
ini. 

Disini perloe diperingatkan lagi, 
bahwa ,penjewalah“ jang tanggoeng 
djawab atas “akibat “akibatnja mende- 
ngar dengan tidak mempoenjai ver- 
gunning, 6 

Barang siapa jang ingin menjewa 
perkakas radio, jang memakai sjarat 
bahwa sipendjoeal jang akan mentja 
rikan vergunning dan membajar ijoe- 
ran, diperingatkan, soepaja sebagai 
boekti bahwa orang jang menjewakan 
|itoe moefakat, meminta padanja, soe 
paja ,sjarat” ini ditoelis diatas kwitan 

tie, ' 

Lebih djaoeh ada lagi satoe perka 
ra jang mendjadi terang, ja'ni bah 
wa saudagar2 radio telah mendjoeal 
soeatoe straight-toestel sebagai jang di 
namakan ,super” (toestel dengan fa 
ding-compensatie) dengan kenaikan 
harga jang tinggi. 

(ertinja: straight - tcestel didjoeal 
dengan Gikatakan super - toestel“), 
Goena mendjaga soepaja kaoem pem 

maka dibawah 
ini kita terangkan tjatatan merk dan 
type perkakas straight (boekan 
»Super,): 

Philips 
172.A 
331 A 
937 A 
937. AM 
951 A 

2802 

Erres 
KY 108 

KM 108 
410 

Yu II 
KY 209 

KY 214 
KY 24 B 

Merk dan type dinjatakan diatas 

Lumophon 
KW 14 
KB 4d 

'plaat jang tertempel pada chassis-wadja, 
jang tertampak dibagian belakang dari 
perkakas radio. 
' Achirnja ternjata poela, bahwa per 
kakas perkakas dibawa ketempat orang 
(pembeli), didalam mana soedah ada 
satoe dan lain perobahan. : 

— Maka oleh karena merk dan iypenja 
toestel jang dikeur oleh PTT hanja di 

|ianggoeng stralingloos, ialah toestel 

ogram goena mewoe|4 

akas jang origineel (jang ta' diro- 
I,maka orang patoetlah berhati 

ti dalam membeli toeste! toestel jg 
ombak. | : 
Djika orang hendak tjerdik, maka 

|sebeloem membeli, hendaknja me- 
minta ,keuring“ lebih doeloe, dan 

| djangan terboeroe2 membikin perdjan 
djian, sebeloem toestel jang diobah 
itoe dikeur oleh P.T.T, j 

Djika orang membeli toestel, jang 
menoeroet pengakoeannja sipendjoeal 
tidak dirobah, maka hendaknja bal 
itoe (tanda sipendjoeal ta“ merobah) 
dinjatakan didalam kwitantie atau da 
lam koopcontract (kontrak djoeal beli), 
ja'ni pengakoean, bahwa bentoek toe 
stel jg asli tidak dirobah soeatoe apa.   M.T, sena 9 ren 
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Perahoe tdrbalik 

tenggelam. : 

Dari Tjilatjap diwartakan, bahwa 
ini hari disana seboeah perahoe jang 
diaaiki oleh 7 orang di moeara kali 

gelam, sedang jang lain2nja tertolong. 
—- 

Terdakwa jiang lari 

Dari Salatiga, menoeroet Anip-Ane 
ta, diberitakan. bahwa disana ada pe 
meriksaan Landgeretht jang loetjoe, 

Jaitoe ketika terdakwa bangsa Ero- 
pah, toean S. dihadapkan depan Land 
gerecht disana, sek@njong2 terdakwa 
ini meninggalkan roeangan pengadilan 
itoe dan hendak pergi. 

Tetapi oleh bebergpa orang polisi ia 
dikedjar, sehingga aghirnj i 
goelatan antara polisi dan toean S..itoe. 
Dan siterdakwa mengadap lagi dengan 
diikat. C 

Poetoesan, ialah: 'hoekoeman pen 
djara 3 minggoe, karena menghina 
plaatselijk militair commandant. 

— H -— 

Grondwet herziening 

Dari Den Haag Anip Aneta mewar 
takan, bahwa Tweede Kamer sekarang 
soedah bersiap oentoek memoesjawarat 
kan soal rentjana2 wet boeat mengada 
kan perobahan dalam Pokok Hoekoem 
(Grondwet). Ea 

| Pengambilan soeara jg terachir akan 
|dilangsoengkan pada tg 11 boelanini. 

Ammendement-Goseling, dimana di 
moengkinkan, soepaja pengangkatan 
staatssecretaris bisa dilakoekan “oleh 
minister, telah diterima baik, demikian 
poela paragraaf2 stentang badan2 be- 
roep dan bedrijf. 

—0— 

2 

Gadji Volksonderwijzers 

Akan disokongoleh 
Regentschap. 

Oleh Boepati Pandeglang, soedah di 
madjoekan oesoel kepada Dewan Ka- 
boepaten Pandeglang, oentoek mem- 
beri soembangan boeat menambah be 
landja Regentschap, goena membantoe 
gadji goeroe2 sekolah desa fVolkson- 
derwijzers) di seloeroeh Kaboepaten 
Pandeglang, 

Hal ini dengan semoefakatnja Pro- 
vinciaal Onderwijs inspectie, 

Ky — 

Peloeroe dipoekoel, 

mengenai peroet, 

Oleh karena koerang hati2, maka 
seorang pel-polisi di Klaten telah men 
dapat ketjelakaan ' ketika ia hendak 
meroesakkan senapan jang soedah ti- 
dak terpakai. ' 

Senapan itoe soedah sedjak 5 tahoen 
berada disitoe, dan ketika orang me- 
njoeroeh soepaja senapan itoe diroe- 
sak sadja, maka orang loepa oentoek 
menjelidiki, apakah senapan itue ma- 
sih berpeloeroe ataukah tidak, 

Ketika agen polisi tsb. memoekoel 
dengan sekoeat2nja dengan martil di 
arah loopnja, maka pelor toea jang 
ada disitoe laloe meletoep, sehingga 
agen itoe terkena sendiri dibagian 
percetnja. 

Walaupoen berbabaja loekanja, kata 
Loc., maka masih ada harap oentoek 
ditolong djiwanja. 

Permintaan neutraal, ditolak. 

Pemimpin daripada Commonwealth 
Federation Party telah memasoekkan 
resolutie, jang meminta soepaja dibela 
kang hari djika ada perang, Canada 
dibiarkan tinggal neutraal sadja. 

Resolutie ini oleh Lagerhuis Canada 
telah ditolak. 

Membeli bom seharga 1'/, miljoen 

Havas mewartakan, bahwa seboeah 
paberik Toerki telah membikin kontrak 
dengan Pemerintah Griek boeat lever 
beberapa banjak bom sebarga 1'/, mil 
joen pond-Toerki.   

2 orang perempoean| 

| Donan terserang ombak hingga terbalik. | 
Doea orang perempoean laloe teng- 

ocangannja, mereka 

“ FONDS KEMATIAN! 
Abonngs jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
MAS ae MUA 0. ft 25— 
Abonnes jang dapat ketjilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 
dja lagi selandjoetnja terima 
»Pemandangan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

koran terbit. 

KANTOOR: 

Senen 107, — Batavia - Centrum 
'Telefoon redactie 1440 WI. 

. Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. ' Matraman- 
laan 17 Mr.C. Tel. No. 368 Mr.0, 
  

    

7 Losse nummer 10 cent 
sad 

Mentjegah tjara jang boeroek, berhoetang 

wang centoek ongkos kematian, dan soepajo 

djangan bergantoeng kepada kemoerahan 

hatinja oreng lain, maka dinasihatkannja pada 

socaminja 'okan mengambil polis, dengan 

pembajaran sedikit?, tiap? boelan, dari 

  

  

  

  

MOERAH... ! 
Maan en kaan kasa 

Perloe »banderols. 

Memang soenggoeh, teroetama di 
bangsa kita Indonesia, lantaran kemis 
kinan dan kelemahan economie, ke 

| terpaksa mem 
beli barang jang paling moerah dari 
pada golongan moerah. Ini memang 
menjedihkan. 

Tetapi siapa jang tidak lantaran ter 
paksa, djoega memboeroe segala jang 
moerah, boekan sadja meroegikan diri 
nja sendiri, tetapi djoega menang 
goeng risico ,berbabaja“ bagi dirinja. 
Dan djika mereka tahoe bahaja apa 
jang moengkin menimpa dirinja soe 
ka beli barang ,moerah" itoe, maka 
mereka sendiri nantinja mendjaoehi 
PT apa jang bertjap ,moerah" 
tsb, 

Djika orang tahoe bagaimana boe- 
soek 'akal boeaja jang didjalankan 
orang oentoek memperuiagakan ba 
rang barang harga moerah, disitoe ba 
roe publiek bangsa kita “memboeka 
mata“, 

Dalam tahoen 1936 dikota Londen 
jang berwadjib telah memeriksa per- 
karanja seorang fabrikant sigaret, jg 
mendjoeal productnja dengan merk 
»De kwaliteitscigaret“. Dihadapan Ha 
kim waktoe diperiksa perkaranja, ba- 
roe ketahoean apa sebabnja 'ia bisa 
mendjoeal cigaret2nja dengan harga 
moerah, djaoeh lebih rendah dari lain 
lain cigaret. 

Roepanja tembakau jang didapatnja 
boeat dibikin cigaret, ialah dikoem 
poelkan dari potongan2 cigaret, bekas2 
di isap publiek digedoeng2 bioscoop 
d.ll. tempat ramai. 

Itoe bekas cigaret jang soedah di 
isap sepotong, dikoempoel2 djika berat 
nja 15 K.G.,maka tembakaunja soedah 
ada 10 K.G. : 

Dengan djalan begitoe, dapatlah 
fabriek cigaret terseboet mendjoeal 
productienja dengan moerah, 

Dan kalau itoe tnatjam cigaret di 
import orang ke Indonesia, oempama 
nja, tentoe harganja akan mahal, sebab 
orang Indonesia tahoenja asal barang 
dari Europa tentoe ,,kwaliteit bagoess. 

Ini tjonto diatas mendjadi gambar 
jg njata terangnja bagi mereka jang 
macenja ,moerah“ sadja. 

Jang paling penting bagi kaoem 
consument, ialah” producten jang 
»Sebat“ dan producten jg sehat itoe 
memang menghendaki harga jang 
sehat. 

Kita lihat lagi tjonto dikota Betawi 
seperti boeboek kopi. 

Ada boeboek "kopi orang djoeal per 
kati 7 cent, ada Iagi 10 cent, 15 cent 
dan seteroesnja, 

Tenaga wang bangsa Indonesia ten 
toe sadja hanja mampoe beli jang 
moerah, asal item (hitam) roepa boe   c—9 si boeknja, jah kopi....! 

Tidak dapat publiek bangsa Indo- 
nesia membedakan kopi ,,tjampoeran" 
atau ,kopi jang vrij dari surrogaats. 
Lidah si Indonesier di kampoeng2 
itoe, asal rasa pahit, soedah kopi sadja. 
Jang kita bitjarakan ini teroetama di 
kota Betawi. Lidah Indonesier itoe 
soedah biasa minoem kopi, jang boleh 
djadi dalam satoe kati hanja 10 pCt, 
kopi toelen, jang 90 pCt, entah apa2 
tjampoerannja. Mvengkin boeboek se 
gala sampahpoen termasoek.....! 
Banjak matjam garabaran harga ,moe 
rah“ dapat kita perlihatkan pada pu 
bliek bangsa kita berangsoer angsoer ! 

Tentang kwaliteit kopi dan boeboek 
kopi ini, lain hari kita toelis lagi. 
Hanja disini orang boleh heran meli 
hat tindakan-tindakan Pemerentah jg. 
menjediakan wang ratoesan riboe roe 
piah oentoek menjokong pekerdjaan2 
propaganda pemakaian kopi diloear 
negeri, sedang pemakaian (consumptie) 
kopi di Indonesia sendiri, jang ada 
dibawah hidoengnja pemerentah sen 
diri tidak dicontrol dan tidak diper- 
baiki! 

Atau djika oempama ada, jang 
soedah terang publiek tidak bisa taoe. 

Kita perlihatkan tjonto : 
Terhadap roko pemerintah menga 

dakan banderol,” begitoe djoega 
terhadap peroesahaan2 soesue entjer, 
boeat di Betawi, gemeente mengadakan 
controle dan ,banderol." 

Tetapi itoe ,ban dero12“ roepanja 
jang perloe bagi gemeente ialah poe 
ngoet wang hasil pendjoealan banderol 
terseboet. 

Bagi publiek  peminoem  soesoe 
hanja mengetahoei: asal ada banderol, 
ialah soesoe ..! 

Pada hal bandero12 soesoe itoe 
ada berbeda beda kleur fwarnanja). 
Dari warna banderol ini orang bisa 
mengetahoei “kwaliteit“ itoe soesoe, 
dan perbedaan ,warna banderol“ ini, 
tidak pernah gemeente oemoemkan 
boeat kepentingan publiek ! 

Sebab itoe kita oemoemkan disini, 
bahwa botol2 soesoe jang benderolnja 
warna blauw, itoe kwaliteit I, jang 
kwaliteit no. 2, warna banderol groeu 
lidjol, no. 3 warna klaboe, no, 4 
warna merah. 

Melihat faedahnja ini banderol jang 
bisa membedakan kwaliteit, kita rasa 
centoek peroesahaan2 boeboek kopi, 
speciaal oentoek didjoeal boeat con- 
sumptie di ini negeri, ada baiknja pe 
merintah mengadakan atoeran ,b a n- 
derol", begitoe djoega oempama 
terhadap beras", soepaja publiek 
djangan selaloe tertipoe oleh akal akal 
boesoek dari pedagang pedagang. 

Zain Sanibar   si 9 mx  



   
   

    

  

Semoea orang mengetahoei 
Herr Adolf Hitler sampai 
tidak -beristeri.. (in 
. Hal ini sangatlah menamb 
keramatannja“ ini orang jar 

| loear-biasa. Orang membikin 
tjam2 legende sekeliling 
tor Djermania itoe,— men 
wa ia adalah orang jang 
'bis-habisan mengasihkan te 
fikirannja kepada negeri dan k 

   

    

    

   

    

   

  

   

  

   

  

   

  

Adof Hitler 

Orang mengatakan, bahwa ia ta" 
makan daging, bahwa ia ta“ minoem 
alcohol, bahwa ia ta' senang bioscoop, 
bahwa ia ta“ senang luxe, — pendek 
kata, bahwa ia adalah orang jang hi 
doep setjara ,kijai“, setjara puritijn. 
Dan terhadap kepada ,,peremposan", 
orang bilang bahwa ia adalah bandi 
ngannja Jozef Mazzini, itoe 
patriot Italia sediakala, jang selamanja 
ta“ maoe dekat kepada perempoean 
dan berkata: ,Ik ben met mija va- 
derland getrouwd”“, — akoe poenja 
isteri ialah akoe poenja negeri". 
Memang, terlihat dengan seklebatan 

mata sadja, Herr Hitler adalah ber 
lainan sekali dengan dictator2 lain, 
jang pada sa'at ini berkoeasa dimana- 
mana. Mussolini, —ia poenja ,da- 
toek“ —, adalah seorang ,rechtschapen 
huisvader“ jang beristeri dan beranak 
banjak, Stalin adalah mempoenjai 
teman hidoep jang sangat moeda dan 
tjantik, Roosevelt adalah kepala ke- 
loearga jg besar djoemlahnja, Schus- 
snig baroe kehilangan ia poenja isteri 
kekasih dan chabarvja soedah mem 
poenjai toenangan baroe, Riza Khan 
Pahlawi poen boekan seorang boedjang. 

Hanja Kemal Attaturk jang tiada 
beristeri, tapi hampir semoea bio- 
graafnja mentjeritakan, bahwa ia boe 
kan ,kjai“, tapi sebaliknja gemar se 
kali berpesta. ee beng 

' Tapi bagaimana balnja dengan Herr 
Hitler? , Vegetarier“, ,anti-alcoholist", 
»dingin kepada perempoean”, ,anti- 
luxe", ,puritijn“ ! EN 

Begitoeiah anggapan orang oemoem 
nja terhadap kepada Al— Masih Djer-| 
mania ini, : 
'—Sampai pada soeatoe hari, th. jl., 
terbitlah seboeah boekoe dari tangannja 
'Konrad Heiden : Hitler, dos Le- 
ben eines 'Diktators, Dos Zeitaler der| 
Verantwortungslosigkeit.“ (Tahoen ini 
soedah terbit djoega pertalannja keda- 
lam bahasa Belanda). | 

Konrad Heiden adalah seorang pe- 
noelis jang sangat sekali membikin 

  

   
   

  

       

   
   

    

    

  

“In 

ak maoe perempoean ? 

    

    

    

   
   

    

      

   

   

     

serta pemimpin2 partai Nazi itoe, 
oekoenja jg terdahoeloe : ,, Geschichte 

s3 Nationalsozialismus“ adalah satoe 
pada iapoenja kesoenggoeh- 

ggoehan, daripada iapoenja nauw- 
sethe daripada iapoenja ernst, 

: japoenja nauwgezetheid dan 
| itoe, bolehlah kita perhatikan 
ja pengoetaraan? didalam doea 

  

             

  

( bangsanja kitab itoe. 
hingga ia ta' ingat kepada kesenangan. | 

  

Apa maksoed Heiden menoelis itoe 
| #kitab , Hitler“ ? Dengan teroes terang 
“lia berkata, bahwa ia maoe merobek 
Itabirnja legende jaag menoetoepi 
Adolf Hitler, dan maoe menoendjoek- 

(Ikan kepada publiek ,Adolf Hitler jg 
sebenarnja“, Adolf Hitler jang sedjati 
nja, Adolf Hitler jang terkoepas dari 
semoea boreh2nja pengeramatan. Dan 
didalam kitab Hitler“ itoe adalah 
satoe hoofdstuk, jang didalam kitab2 
biographie Hitler jang lain lain, ti- 

Idaklab orang djoempakan: satoe hoofd 
stuk jang bernama,Die Frauens, 
ja'ni ,Perampoean2“. 

. Dengan benar sekali Heiden berka 
ita, bahwa kita tidak bisa mengarti 
'betoel2 seorang manoesia, djikalau ki 
ta tidak menjelidiki iapoenja sikap 
terhadap perempoean.“ Artinja bahwa 
kita tidak bisa mengarti sepak ter- 
djang, segala boedi-pekerti, segala fi 
kiran2, segala ideologienja sesoeatoe 

'Imanoesia dengan pengartian jg sepe 
uoeh .penoehnja, sebeloem kita menge 
tahoei doeloe betoel2 betapakah ia 
'poenja ,Haltung“ kepada orang pe 
'rempoean. Maka itoelah sebabnja Kon 
rad Heiden memandang perloe menje 
lidiki peri-kebidoepan Herr Hitler 
Iterbadap kepada perempoean itoe. 
|Dan didalam penjelidikan ini, ia akan 
segan mengoemoemkan barang2 jg 
paling ,,rahasia“,—jg paling ,intiem" 
—sebab, maksoednja iapoenja boekoe 
ialah ,menaroeb gambarnja A. Hitler 
jg sebenarnja, didepan Legende Adolf 
Hitler itoe.“ 

Lebih doeloe Heiden membitjarakan 
satoe artikel ',erotisch“ jang Hitler per 
nah toeliskan didalam iapoenja boe- 
koe ,Mein Kampf“ jang termasjhoer, 
Dengan aneh sekali, ini artikel dimoe 
lainja dengan satoe pemandangan ten 
tang penjakit syphilis, Hitler mena- 
makan, —te recht—, syphilis itoe sa 
toe penjakit jang membinasakan toe- 
boeh dan djiwanja bangsa, tetapi jang 
menarik perhatian ialah tjaranja, 
marah2nja, Hitler membitjarakan 
soal ini. 

Dan ...? Hitler menamakan per- 
soendelan itoe satoe noda-besar atas 
peri-kemanoesiaan, dan boeat melawan 
persoendelan ini, orang haroes kawin 
moeda. Bagoes, tapi kenapa ia sendi 
ri tidak kawin? Ia minta semoea o- 
rang main sport, soepaja mendjadi 
»keras seperti besi“ dan tidak terlaloe 
tergoda oleh sjahwat jang rendah. Ba 
goes poela, tapi kenapa ia sendiri ta' 
pernah main sport? Ja mengeloear- 
kan iapoenja kekedjian atas bioscoop, 
varitle dan theater, —itoe tempat2 
pembangoen dan pengeras sjahwat2 
sexueel. . 

Bueat ketiga kalinja. bagoes: ta 

(gi kebioscoop dan variete, sampai ka 
dang. kadang doea kali pada satoe 
malam ? 

Ini, inilah menoeroet Konrad Hei- 
'den soeatoe boekti jang njata, bahwa 
Hitler terhadap kepada so'al ini tidak 

(lab toeloes! , Ada apa2“ dengan dicta- 
tor Djermania ini!“ 
Memang, aneh sekali, semoea iapoe   

  

Aa Napas jang baoenja tida enak atjap- 

  

   ' Dokter-dokter gigi, jaitoe orang-orang 
fakat, napas jang 

“jang tida dibikin 
Gigi dan moslc 

o Tjara dari 

  

  

bersih betoel. 

    

    

  

olgate. 

Tiara pakenja Celoate |. ada 

b HARGA FA 

Sd. Dan 30. (Pri nd” 
OBAI GOSOK GIGL€ 

      

    

bisa bersih betoel, 

: : OLGATE “DIPOEDJIKEN. . 
OLEH. DOKTER? GIGI DI SELOEROEH: DOENIA .'| 

DIPIARA BETOEL 
berilmoe, semceanja moe- 

bacenja tida enak selaloe disebabkan oleh gigi 

kalau orang selaloe pake 

      

   
    

  

     
     

k kerdja mempeladjari partai | 

pi kenapa ia sendiri sering sekali per| 

nja Nenen dengan orang pe 
rempoean adalah berachir setjara 
aneh. : 

genoot mengatakan: bahwa ia bakal 
kawin dengan Jenny Haug. Sau: 
(daranja Jenny 

ini mendjadi padam, oleh karena 

sekali 
| Hitler. Kakanja Jenny 
koerang senang hati, — kenapa tidak 
senang hati, kalau tidak ada ,apa-apa“ 
tadinja?, dan kemoedian tidak men 
djadi chauffeurnja Hitler lagi, 

Sesoedah kedjadian ini, timboellah 
satoe perhoeboengan jang lain: terta- 
riknja hati Hitler kepada rnst Hanf 
staengi, saudaranja Enst Hanfsta 
engl jg terkenal. Erna adalah seorang 
gadis jang badannja besar, indru kwek 
kend, tjantik, dan sangat sekali men- 
djadi magneetnja kaoem lelaki dikota 

kepadanja,— Heiden berkata ,,heftig“ 
—tapi Erna lebih tjinta kapada Prof. 
Sauerbruch, dengan Prof, mana ia 
belakangan menikah djoega. Semoea 
orang jang dekat kepada Hitler, me- 
ngetahoei, bahwa Hitler seolah olah 
mendapat ,tikaman didalam iapoenja 

hati". 
Didalam tahoen 1931—1932 terta 

riklah perhatian publiek, bahwa Hitler 
sering sekali mertamoe kepada Me vr. 
Winniferd Wagner, anak me 
nantoenja ahli opera Richard Wagner 
jang termasjhoer itoe. Kemoedian, 
bahwaHitler akan segera bertoenangan 
dengan perempoean ini. Tetapi dengan 
sekonjong-konjong sekali poetoeslah 
perhoeboengan ini pada bagian kedoea 
dari tahoen 1932, Semoea orang tahoe, 
bahwa Hitlerlah jang mendjadi ,,onge- 
lukkige partner". 

Banjak mendjadi boeah bibir orang 
ialah perhoeboengan Hitler dengan 
Leni Riefenstalah,itoe bintang 
film jang terkenal. Dengan oelet soe- 
dahlah Hitler menjerahkan kepadanja 
tiga tahoen bertoeroet2 pengfilman par 
tijcongres di Neurenberg. Doea kali 
semoea orang mengatakan, bahwa film 
bikinan Leni Riefenstahl itoe tidak 
baik. Kenapa Leni boeat ketiga ka- 
linja toch diserahi filmopnamen jang 
penting itoe? Kenapa toch ia tetap 
mendjadi pengatoer dari semoea film 
officieel dari partijdag2? Orang bilang, 
tentoe ,ada apa2“.... 

Masih banjak lagi boekti2 perhoe 
boengan Herr Hitler dengan orang2 
perempoean : Iapoenja perhoeboengan 
dengan Margarete Plezak—jg 
ada darah Jahoedi!!l—, iapoenja per 
boeboengan jg sering kepada soeatoe 
roemah-makan di Miinchen, jg eigena 
resnja sangat menarik iapoenja hati, 
iapoenja kesenangan kepada Henny 
Hoffmann, jg selamanja membi 
kin Hitler mendjadi tidak tentram 
dan kehilangan zelfbeheersching” ka 
lau ia berdekatan kepadanja. 

Tetapi tidak ada satoe perhoeboe 
ngan antara Hitler dengan perempoe 
an jang begitoe tragisch, jang begitoe 
menjedihkan kesoedahannja. dari pada 
perhoeboengannja dengan Grete 
Raubal, anak dari seorangiapoenja 
saudara-tiri. 

Dari apa jang Heiden toeliskan ten 
tang Adolf-Grete ini,—Alf und Geli—, 
akan saja tjeriterakan dikoran besok. 

  

  

  

TIDAK TERBIT. 

Berhoeboeng dengan Tahoen Baroe 
Tionghoa, maka , Pemandangan" nanti 
pada hari Kemis tanggal li boelan 
ini tidak akan terbit, 
Diharap, soepaja toean2 adverteerders 

soedi memperhatikannja ! 

Berita Redaksi. 
Berhoeboeng dengan kebanjakan 

copy tidak sedikit kabaran dan artikel 
tidak dapat dimoeat hari ini. 

: ana G9 arum 

Fiat model 500 

Ini hari ada dimoeat advertentie 
auto Fiat di lembaran kedoea dalam 
Mereka jang berkepentingan memakai 
auto jang koeat dan irit memakai mi 
njak, kita persilahkan periksa, 

ia (Demen 

Pegawai2 C. B. Z. diobral lepas 

Hari Djoemabat j.b.l., roepanja gan 
ti tahoen, C.B.Z. djoega seperti kaoem 
dagang, membikin habis stock lama 
ada 25 verpleger dan verpleegster di 
lepas, verslag lebih landjoet, besok ki 
ta moeat. 

kids (ip takkan 

| Rapat G. O. B. 

Hari Minggoe kemaren G.0,B. te- 
lah mengadakan rapat anggota. Ber 
hoebueng banjakuja copy ini hari ver- 
slag lengkap kita moeatkan besok.   

   

Didalam tahoen 1923 semoea partij- | 

ialah chauffeurnja | 
Hitler.Tapi belakangan perhoeboengan | 

. IJenny sangat tjemboeroe kepada Me- | 
vrouw Esser, jg soeaminja sangat 

diadjak bergaoel oleh Adolf| 
poen djadi| 

Miinchen, Hitler sangat sekali tertarik: 

  

Sesoedah petisi dengan 

kawan nasehatkan 

besar goenanja nasehat 
Tjoba ini soesoe satoe kali 

  

berminggoe-minggoe lamanja, ia 
berlompat dengan penoehkaper- 
tjajahan sendiri dengan kejakinan 
aken bisa menang « Seorang 

ia didalam 
petisi minoem soesoe entjer tjap 
NONNA dan sesoedah tjoba 
satoe kali ia lantas insjaf berapa 

kau akan tida bisa ketinggalan 
lagi kepada sifat-sifat jang 
mengasih kombali tenaga. 

Minoemlah : 
Soesoe enijer 
sTJAp NONNA" 
SIMPAN ETIKET'NJA BOEAT MENDAPAT PERSENAN? JANG BERGOENA ! 
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Ordonansi bea pengeloeara 
karet 5 

Pada Dewan Rajjat telah dimasoek 
kan soeatoe Rentjana Ordonansi boeat 
menoeroenkan bea pengeloearan karet 

jg akan dimoelai kelak 1 Janu, 1938. 

Disini diocesoelkan kenaikan bea ke 
loear sebagai berikoet- 

Djika harga rata-rata menoeroet Ja- 
va-standaard sheets tiap-tiap "/2 kg koe 
rang dari 20 sen, maka beanja nihil. 

Djika '/2 kg berharga 20 sen lebih, 
tetapi koerang dari 21 sen, maka bea 
nja f 0,01. 

Djika 21 sen atau lebih, tetapi koe 
rang dari 22 sen, beanja ialah f 0,011 

(I sepersepoeleh sen). 
sedang boeat tiap tiap djoemlah pe 

noeh dari 1 sen diatas 21 sen, maka 

beanja dinaikkan dengan f 0,001 (se- 
persepoeloeh sen). 

— Gg —e 

Oeroesan Pelatjoeran 

Djawaban Pemerintah 
terhadap pertanjaan 
toean van Helsdingen. 

Doeloe kita telah moeatkan soerat 
pertanjaan toean van Helsdingen ke 
pada Pemerintah, tertanggal 26 Novem 
ber 1936,-dimana dinjatakan: 

1. bahwa pelatjoeran djalanan 
(straatprotitutie), lebih-lebih di pela- 
boehan-pelaboehan, seperti Tjirebon, 
Tegal dan Serang tambah hari tambah 
soeboernja : 

2. bahwa pada siang haripoen dida 
lam perahoe-perahoe dan roemah-roe 
mah djaganja douane tidak soenji dari 
pada perempoean-perempoean latjoer 
jang berpenjakitan : 

3. bahwa pelaboehan2 terseboet men 
djadilah soembernja segala penjakit 
mendjalar, jang membahajakan djoega 
pelaboehan2 loear negeri, karena ber 
hoeboengan kapal dengan pelaboe 
han2 itoe. 

Berhoeboeng dengan ini, maka toean 
Van Helsdingen bertanja, apakah Pe 
merintah sanggoep mengadakan penje 
lidikan akan benarnja berita ini dan 
apakah sanggoep poela mengambil 
tindakan jang perloe2. 

Oleh Pemerintah ini hari telah di 
keloearkan djawaban, jang boenjinja 
sebagai berikoet : 

Dari penjelidikan jang telah dila- 
koekan, tidaklah ada boekti soeatoe 
apa, bahwa pelatjoeran di kota-kota 
pantai laoet seperti Tjirebon, Tegal 
dan Semarang, pelatjoerannja bertam 
bah soeboer, Djoega tidak ada sekali 
kali kenjataan bahwa pada sianghari 
pekerdjaan pelatjoeran itoe dilakoekan 
didalam perahoe2 dan roemah2 djaga 
douane oleh perempoean2 latjoer jang   berpenjakitan. 

  

Mintalah Boekoe Daftar dari 

NESTLE MILK CO. - Koningsplein Noord 13 - Batavia-C. 

Barang” Persenan kepada 

PMD. 

IR. SOEKARNO 

Hari ini kita sadjikan boeah pena 
toean Ir. Soekarno tentang , Hit 
ler dengan perempoean“. Belakangan 
ini nama Hitler selaloe diseboet2, dari 
itoe soal jang dikoepas oleh toean 
Soekarno itoe ada actueel, ada hangat 
dan tentoe akan menarik perhatian. 
Kita persilahkan sidang pembatja 
membatjanja dilain bagian. 

  P3 
Ir. Soekarno 

. Lain dari pada itoe kita dapat meng 
chabarkan djoega, bahwa toean Ir. 
Soekarno baroe semboeh dari sakitnja, 
Beliau selama 10 hari dapat gang 
goean dari demam malaria. Sekarang 
beliau soedah semboeh kembali, 

  

Berhoeboeng dengan kenjataan itoe 
maka tidaklah ada alasan soeatoe apa 
oentoek mengadakan tindakan jang 
istimewa disampingnja politie-toezicht 
jang biasa. 

PETISI SOETARDJO DIDEPAN 
RAMAI 

Rapat Ra'jat ramai digedoeng LE.V. 

Pada huri Minggoe 7 Februari te 
lah dilangsoengkan rapat ramai jg 
diadakan oleh Centraal Comite Pe 
njadar Barisan PSII. di Djakarta Ra- 
ya, didalam Gedoeng IRV. (Vrijmet 
selaarsweg|), 

Verslag lengkap, berhoeboeng dengan 

besok.   me Gg 

  

kekoerangan tempat kita akan moeat 3 
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kakinja mendapat sakit. 
na seolah2 lepas da 

girim pelor ketengah, tapi   

  

  
  

  

   

    

  

   
   

    

    

   

    | PER '—  PERSITAS | 
— (Bond Bandoeng) IBond 

| Stand sebeloem pauze 2— 0 
Mandogap "ko a Nee an 

| Pertandingan berachir 2— 1 boeat 
Ie andoon C0 TAN 

|. Pertandingan daerah antara kedoea 
bond itoe, memang dari sebeloem da 

   
     

       
    
     

    
    

  

diadi boeah toetoer o1 baik dik 
langan s8. Kk." an dikalangan 
publiek. Apalagi setelah soedah dekat 

  

  

orang jg menjoekai gerak badan bola, 
mengharap-harap bond ketjintaannj 
masing-masing menang. 5 

| Keadaan bari pertama jang 
koerang baik dengan toeroennja hoe- 

djan, mendjadi kekoeatiran kepada 
orang2, kalau2 hari ini toeroen lagi 

hoedjan, Tapi oentoenglah hari ini ada 

memoeaskan hati, karena terang tjoea 

tjalab sinar matahari itoe. Dengan be 

— gitoe berdoejoen-doejoenlah orang me 

— moedjoe ke SportparkTegallega, oentoek 
 menjaksikan pertandingan jang soedah: 

| 'Iama dinantikan itoe. : 

   
   

    

    

   

dipimpin oleh Pertandingan ini 
Sebeidsrechter dari Cheribon, Toean H. 

Achmad, “39 : 

' Sebeloem pertandingan dimoejai di 
adakan doeloe pidato dari pengoeroes, 

jang bermaksoed sebagai pengharapan, 
moedah?an pertandingan langsoeng | 
dengan selamat. 

5 Kedoea bond itoe “3 

|. pasangan masing2 seperti dibawah : 

Tasik: : 

Tosin 
Basari “ Oeho 

Endjoem Achmad Parmas 
Handa Adang Ojon Haris Totong 

: 3 

Ana Moesa Djakaria Latip Augoes 
—. Djaja Mh. Soengkono Jasin 

Dia Z. Arifin 
Enang 

    

| Bandoeng: 

  

Sekali ini Bandoeng mengeloearkan 

voorhoede jang ketjil-ketjil, ketjoeali 
Moesa ada sedikit tinggian dari te- 

mannja, 
Peloeit berboenji, tanda permainan 

melakoekan eereschop. Adang menda- 

| pat giliran mengiring bola, tapi bola| 
| datang dikakinja Djaja, 

   

   
    

   
    

  

| $ an dengan 
|. tjepat dikasihkan kepada Ana, kesem 

| patan ini senang sekali oentoek Ana, 
—. bola dikirim ketengah dengan soeatoe 

voorzet jang wanis, tapi tidak mem- 
'bawa hasil. Siaga 
. Bola dikasih ketengah oleh Tasik, 
“dan Handa mendapat giliran teroes 
berlari membawa bola, tapi sajang 

| oleh karena masih kakoe roepanja, ia 
— djatoeh, dan bola mendjadi out, 

Dalam waktoe ini kelihatan Ban 
doeng ada mengoeroeng moesoehnja, 

Handa jang memang terkenal dari 
“doeloe toekang rennen, tidak terlepas 

| dari djagaan Djaja. Soengkono meme 
| gang leiding jang tjoekoep, memimpin 
“temannja, sehingga bal tetap ada di 
bagian Tasik, Tapi Basari dan Oeho 
'poen bekerdja keras, mendjaga ben 

  

     
    
   

   gitoe berbahaja, dapat ditolaknja. 
Dalam soeatoe gerebegan jang hebat, 

'dia hampir terdesak, sehingga bola 
. mendjadi corner. € : | 

.. 'Totong mengirim bola dari pinggir 
tapi ta“ membawa hasil, dan bola di 

|. retour kepihak Tasik, Djakaria meng 
| giringnja, tapi setelah dekat kepada 

'- kalang back, Basari dan Oeho menge 
poengnja, dan bola datang kehadapan 
'Latip jang memangada dalam positie 
jang lepas dari djagaan. Dengan ka 
“lam di intjerrja koelit boelat itoe, di 
| pakai menembak benteng Tasik, Tosin 
| terpaksa menangkap angin, maoe ti 
" dak, maoe stand robah djadi 1 — 0 

— oentoek toean Roemah. 

B ngahkan lagi, Ojon meng 
.den “dikasihkan kepada 
dengan tjepat, bola di 
iri, hampir nobros ben- 

     

    
      

   
   
   

   

   
   
   

      

   
   

   ola dapat terhindar, tapi 
Handa lagi. Satoe voorzet 

main ini jang djitoe, dapat di 

  

    

  

  i Moesa ta' mem 
t disivgkirkan, 

atoe kiriman 
iatas ke 

    

  

  

  

    

   

      

  

                      

   

  

   

di bon 
Dg, baik dika-|S 

          

    

     kepada waktoenja, teroetama orang-| 

ang begitoe nja | Dengan perobahan stand itoe me. | 

   

     

dimoelai, tampillah toean Atmadinata | 

engnja, sehingga serangan2 jang be| 

ng. Oentoeng dengan dja| 

“dapat menambah oetangnja 

engaso. $ 1 

ermainan dimoelai lagi, 

  

ihatan Bertahan ada sama berat 

'Kedoea belah pibaknja kegiliran 
engoeroes moesoehnja. Adang dan 
jon sering mengirim bola ke fihak: 

  

  

    

la saat ini dari kedoea pihaknja 
banjak pelanggaran-pelanggaran, 

keloear dari sportiviteitnja. 
elihatan ajem, tapi tidak 

an dari Tasik, jang di 

     

     

  

         

  

gere 
       

    

     
     

npin oleh Achmad, dikasih kepada 
ris, dan “dilangsoengkan kepada 
n, bola diteroeskan kepada Handa 
“ada diloear djagaan, ditembak- 

.merobahkan stand djadi 2—l1, 

nambah girasoja barisan Tasik, dan 
sering mengoeroeng benteng toean roe 
mah. Dengan tidak disangka2, ada ge 
rebegau dihadapan Enang, sehingga 
8 orang voorhoede Tasik ada dimoeka 
JDang, Lagi bola masoek dalam djaring 

Enang. Tetapi fluit berboenji, sepa- 
roeh menjeboetkan opside doeloe, se- 

roeh menjeboetkan masoek, sedang 
epoetoesan dari Scheidrechter, beloem 

kedengaran, orang2 suedah ada dite 
ngah lapang. Djadi kaloetlah soedah 
pertandingan itoe, ta“dapat dilangsoeng 

   

  

kan sampai kepada mestinja diboebar 
Ikan. | 

Djadi pertandingan itoe, dengan ti 
00000 dak disangka-sangka berachir dengan 

ngeloearkan | kekoesoetan, jang betoel betoel koesoet. 
Setelah diadakan peroendingan pada 

waktoe itos djoega, kita mendapat ke 
Iterangan bahwa raad memoetoeskan 
kemenangan ada dipihak Bandoeng, 
dengan berachir 2—1, 

“ Bandoeng ini kali mengeloearkan 
pasangan jg boleh diseboet pasangan | 
baharoe, tapi tjoekoep memberi boek 
ti bagoes dan menjenangkan. Hanja 
kekoerangan2 jang serba sedikit, bo 
leh mendjadi perhatian Pengoeroces 
Persib, jang tentoe dapat diperbaiki 
dengan mengadakan sering  trainen. 

— Terhadap kepada pimpinan Scheids 
rechter, ada koerang menjenangkan, 
teroetama mengingatkan kekaloetan 
dalam tempo penghabisan itoe. 

mp en 

Semeroe — Persitas 

: (Bandoeng) : (Tasikmalaja) 

Sebeloem pauze 1—0 boeat Tasik. 
Pertandingau berachir 2 — 1 boeat 

Tasik. 
Pada bari Saptoe ddo. 6 Febr, 36, 

elftal Tasik dilawan oleh Semeroe, 
sebagai pertandirgan kehormatan. De- 
ngan keadaan begitoe tentoe sadja 
'Tasik haroes menjimpan kekoeatan 
oentoek besok hari Minggoe dalam 
pertandingan officieel daerah Djawa 
Barat. Oleh sebab itoe pada hari ini 
Tasik mengelosarkan pasangan seba- 
gai Rest Bond. 

Setelah Scheidsrechter t. Noenoeng 
memboenjikan fluitnja, kedoea belah 
pihak memadjoekan pasangan.sebagai 
berikoet : : 

Tasik Li 
Masna Kodri 

Parmas — Kesih  Waski 
Haris. Boendjali  Totong 

Kartiwa al Soemia 

Didi Soebari Ma'moer. Moesa Djadji 
Engkos Tobing Memen 

. Masxat Bakri 
Bandoeng Herman 

Tos dapat oleh Tasik, Boendjali me 
moelai menggiring bola dan memim 
pin barisannja. Bola sampai kepada 
Tobing dan lantas diretour. Sekarang 
Semeroe memoelai ada gilirannja pe 
njerang dengan pimpinan Ma'moer, 
bola dikasihkan kepada Djadji, jang, 
'dengan tjepat bola dikasih ketengah, 
tapi ta“ membawa hasil apa2, 

Dalam sementara waktoe Bandoeng 
ada mengoeroeng Tasik, tapi ta” ber- 
basil karena benteng Tasik dengan 

bantoeannja Parmas jang begitoe tang 
'kas, serangan2 dapat ditolak. 

Dalam gilirannja Tasik menjerang 
'djoega, tetapi ta“ membawa hasil, ka 

rena beberapa kali terganggoe dengan 

ofside. 
| Demikianlah keadaan bal kian ke- 
mari dengan tidak membawa peroba- 
han. Hal ini mendjadi djengkelnja 
|Parmas, dan setelah ia sebagai half 
back mendapat bola, teroes dibawanja 

le |sendiri, dan meskipoen seolah-olah di 
kepoeng dengan moesoeb, benteng Se 
meroe dapat direbahkan dengan soeatoe 
schot jg keras, lagi dasar. Dengan 

x| begitoe terpaksalah Herman mengam 

ilbil bola dari dalam djala. 
Tidak lama dipisah dengan waktoe 

pauze. 
Sehabis mengaso permainan dimoe 

.|lai lagi, dengan tidak kedjadian apa2,   
  

tetapi tjoekoep mendjadi perhatian 

aksa meninggalkan 

at, jang tentoe sekali | 

Tama 'pertandiagan diselang | 

“Iwaktoe di 

publiek, karena permainan dimoelai 
sedikit seroe. 

Dalam saat jang baik, Kartawi ada 
dalam positie jang lepas dari djagaan, 

djadi 2—0 boeat orang Tasik. 
Meskipoen demikian Bandoeng ta' 

'berpoetoes asa dan laloe bekerdja ke 
:ras, sehingga setelah hampir waktoenja 

| pertandingan disoedahi. Ma'moer dapat 
meneboes kekalahannja. Dengan ini 
kedjadian, pertandingan disoedahi de 
ngan keadaan 2—1 oentoek tamoe. 

Scheidsrechter t. Noenoeng, terlihat 
tidak begitoe tjakap mendjalankan ke 
wadjibannja. g 

Pemain jang tjoekoep menarik per- 
hatian penonton hanjalab Parmas dari 
Tasik. Sedang dari Bandoeng Bakri 
dan Maskat kelihatan soenggoeh2 be- 
kerdja. peni 

Penonton tidak begitoe banjak, ka 
rena barangkali hoedjan. 

— 0 — 
WORSTELEN 

ZONDER — MILIDAS. 
Mereboet bintang Mas. 

Kemaren hari Minggoe sore telah 
dilangsoengkan worstelen, kedoea wor 
stelaars terseboet, dengan penoeh per 
hatian penonton dari segala bangsa 
koerang lebih 2000 orang. 

Mestinja itoe pertandingan hari Sap 
toe, tapi karena hoedjan djadi di moen 
doerkan pada hari Minggoenja. 

Djam 4.30, moelai extra partij di 
mainkan, antara Mat'ono contra Made 
ris. Pergoeletan kedoea worstelaars ini, 
satoe sama lain giat saling kontji, dus 
tidak ada jang main pelit. Tapi ke 
docanja tjoekoep koeat, dan sampai 
ahirnja ronde ke 4. ' 

Partij ke 2 Oentoeng contra Oekar. 
Moelai sadja dalam ronde pertama 
pergoeletan sangat seroe, Tjoema Oekar 
sedikit teledor, hingga dengan sekedjap 
sadja Oentoeng bisa tangkap badannja 
Oekar, teroes di kontji hingga Oekar 
djatoeh tjelentang dengan ta bergerak 
lagi. Djadi, Oentoeng dapat kemenang 
anfah, namanja sadja soedah ketahoean 
»Oentoeng“). | 

Partij ke 3 Bardjo contra Sanrapi. 
Ini djoega dalam ronde pertama per 
goeletan hebat. Bardjo terlaloe ngoen 
toep (naksir), sedang Sanrapi mainnja 
ajem, walaupoen ia terima bestelan 
kontjian dari Bardjo. Dan pada waktoe 
jang djitoe, beroentoeng Sanrapi bisa 
bekoek badannja Bardjo sampai ta' 
bergerak lagi, tidoer diatas podium, 
Soerak ramai, oentoek menghormat 
Sanrapi. P : 

Hoofdpartii Zonder—Milidas. 
Kedoea Gjago terseboet pernah doea 
kali bertempoer pada boelan jl, dengan 
selaloe mendapat halangan ketjilakaan, 
Dus pergoeletan ini jg ketiga kalinja. 

Kalau ditilik baik badannja  maoe 
poen beratnja, Milidasada lebih 
besar(70 Kg.), sedang Z onder 62 Kg. 
Tapi biarpoen begitoe, dalam pertem- 
poeran selaloe kelihatan Zon derada 
dipihak jang menjerang. 

Dalam ronde ke 1 sadja, Zonder 
soedah beroentoeng bisa angkat badan 
nja Milidas ke atas teroes di banting 
ke lantai. Tapi Milidas djatoehnja 
tengoeroep: sorak ramai, 

Ronde 2—3 pergoeletan, djoega 
kelihatan Milidas membalas mengang 
kat badannja Zonder keatas. Tapi 

djatoehkannja, badannja 
Zonder seperti koentjing, sorak he 
bat. : 
Ronde ke 4 — 5 pergoelatan teroes 

| meneroes saling bekoek, : 
Satoe tempo  ketihatan Milidas 

hampir kalah di koentji oleh Zon- 
Ider, tapi abirnja Mildas dapat lolos 
dengan pertolongannja keringat jang 
begitoe litjin. Sorak ramai. 

Konde ke 6— 7 Teroes meneroes 
kalau main “diatas Zonder kirim 
koentjian pada Milidas, tapi Milidas 
betoel2 satoe djago goelet jang oelet 
serangan Zonder sia2 belaka. 

Djika Zonder main di bawah, ba 
roe gilirannja Milidas kirim bekoe- 
kan made in Tjiandjoer pada poendak 
nja Zonder. Djoega itoe bekoekan 
tidak mampoe  boeat bikin roeboeh 
pada Zonder. 
Ronde ke 8, kelihatan Zonder 

napsoe sekali, karena ini ronde peng- 
habisan beloem 'djoega Milidas da- 
pat diroeboehkannja. Dengan sekedjap 
badan Milidas soedah “diangkat ke 
atas oleh Zonder, dan teroes dipoe 
ter poeter sebagai kitiran, maksoed- 
nja agar Milidas djadi poejeng, ke- 
moedian di bantingkannja ke lantai 
'begitoe hebat djatoehnja, tapi nasib 
baik bagi Milidas, terhindar dari 
kekalahan, sampai di ahirnja pauze, 
pertandingan beloem ada jang kalah. 
Pertandingan telah habis 8 ronde 

dengan kesoedahan serie. Tapi keli- 
hatan Zonder telah madjoekan per 
mintaan pada refrie, mintak ditambah 
doea ronde lagi, dan ini hal oleh 
refree minta pada Milidas agar 
main 2 rode lagi sebagi extra. 

Tapi Milidas telah tolak itoe 
permintaan, ia kata : 

»Dalam programma hanja main 
oentoek 8 ronde, djadi saja tidak sang   

sehingga dapat mengirimkan pelornja| FS 
kepada Herman, dan menguebah stand | Wi 

  

  

Keroesakan mesin terbang 

Moeatannja diangkoet 
ke Croydon. 

terbang Toekan pada tg. 5 Febr. jl. 
menoedjoe ke Holland, tetapi mendapat 
keroesakan pada salah satoe motornja, 
jaitoe sedjak meninggalkan pantai Ing- 
geris. Ia teroes djoega dengan motor 
jang satoenja lagi tetapi terpaksa ber 
laboeh di pelaboehan mesin terbang 
Eastchurch-vliegveld. Penncempang2, 
dan post, dengan taxi diangkoet ke 
Croydon, dari sana nanti dengan me 
1g terbang jang lainnja akan diteroes- 
an. 

Kapal Kertosono Bertoemboeran 

Dengan kapal Inggeris, 
Lissabon, 7 Febr. . (Aneta-Reu- 

ter). Kapal-penarik Duitsch ,Seefalke 
telah meninggalkan Oportodjam 10 
oentoek menoeloeng kapal ,, Kertosono“ 
kepoenjaan R. Lloyd, jang menoeroet 
berita, mendapat keroesakan hebat se 
bab bertoemboeran dengan kapal pe 
rang Inggeris , Malaya didekat Oporto. 

Kapal ,Malaya“ sedang berlajar me 

didekat kapal ,, Kertosono“ hingga ka 
pal-Nederland ini selamat kembali ke 
Portsmouth oentoek diperbaiki. 

Tidak ada bahajaapa2 
Amsterdam, 7 Febr, (Aneta). 

Eigenaar2 ,, Kertosono“ mendapat be 
rita bahwa kapal itoe tidak berbahaja 
sedang sekarang kapal itoe telah ber 
lajar sendirinja menoedjoe ke pelaboe 
han fAmsterdam ?) dengan diiringkan 
oleh kapal ,Seefalke". 

Kapal , Kertosono“ mendapat keroe 
rakan berlobang ditepinja bagian be 
lakang tetapi diatas air, 

ga 

Kapal2 perang Italie 

Memoeattentara Italie 
ke Spanjol 

Gibraltar, 7 Febr. (| Aneta:Reu 
ter). 3 boeab kapal perang Italie te 
lah menoeroen di Cadiz 10.000 orang 
orang Italie pada tg. 6 Febr. jl. demi 
kian keterangan seorang Inggeris, se 
dang pada Reuter ia memberi tahoe 
kan poela bahwa ia sendiri melihat 
kapal itoe berlajar, sedang nama? dari 
kapal2 tsb ia tidek kenal, sebab na 
ma2 itoe roepanja dihapoes poela de 
ngan tjat. 

- Kemoedian ia mengatakan poela 
bahwa ia ada melihat 6000 orang Ita 
lie jang pada tg 4 Febr. jl telah men 
darat dari boeah kapal Italie, 

Nederland — Noorwegen 

Dalam  perhue 
boengan dagang 

Oslo, 7 Febr. (Aneta-)  Minister 
oeroesan  loear negeri Noorwegen 
Koht telah menoelak bahwa ia per 
nah berkata tentang oendangan Pe 
merintah Nederland itos. 

Ditoenggoe akan adanja pemberian 
tahoe jang officieel sebeloemnja kete 
rangan lebih landjoet dinjatakan, 

Keddaan Paus di Vaticanstad 

Vaticaanstad, 6 Febr. (Aneta 
Reuter). Paus semalam tidak banjak 
merasa sakit, beberapa Gjam lamanja 
beliau soedah dapat tidoer. 

  

goep oentoek main 2 ronde lagi“, ke 
tjoeali djika dalam programma dise- 
boetkan walaupsen sampai 20 ronde, 
tidak nanti saja tolak, begitoelah oe- 
raian Milidas, 

Djadi permintaan Zonder minta 
tambah 2 ronde dioeroengkan dan 
publiek sama boebar dengan berpera- 
saan ,sajang". 

Sedang dipikir-pikir oleh Comite, 
apa nanti lain boelan djika bertem- 
poer kembali dirantjang oentoek main 
12 ronden of 15 ronden, agar salah 

sebagai kampioen contra kampiosen 
moestahil bisa ada jang kalah dalam 
tempo tjoema 8 ronden, Sebab itoe, 
temponja boeat bergoelat haroes dia- 
toer sampai belasan ronden, kalau sa- 
dja dapat idin dari jang berwadjib 
dan accoord kedoea worstelaars tsb. 

Dapat dikabarkan poela, bahwa pen 
dapatannja dari ini pergoelatan jalah 
oentoek Pendirian Roemah Jatim Moe- 
hammadijah Mr. Cornelis. 

Djoega comite telah kabarkan bah- 
wa nanti tg. 13 Febr, '87 diadakan 
lagi goelatan besar antara Zenal 
djago dari Tegal contra Kazan dja 

Croydon, 7 Febr. fAnetaj, Mesin j 

noedjoe kearmada Lz0et Tengah dan |: 

salah satoe ada jang kalah. Karena 

  

Di Rome berkibaran bendera Paus 
berhoeboeng dengan hari peringatan 
ke 15 tahoennja demikian poela ber 

Ihoeboeng dengan pemilihan Paus. 
Hariitoeitoe roepanja baginda ma 

Ikin koeat, hal itoe dikatadan beberapa 
orang di Vaticaan, karena roepanja 
hal itoe mengherankan sedang Paus 
mengatakan bahwa beliau merasa sehat 
dari pada permoelaan sakit. 

Oepatjara officieel hari tahoenan-pe- 
milihan djatoeh pada tanggal 12 Fe- 
bruari ja.d. 

Duit:schland dan soal Bank 
Bazel, 7 Febr, (Aneta-Transocean). 

Perhoeboengan Duitsehland dan B.I.T. 
dihari jang akan datang kelak akan 
ditetapkan dalam soeatoe pertemoean 
dari ieider2 dari circulatie-banken 
jang terpenting dengan dihadiri djoe 
ga oleh Sch acht. 

Dalam pada itoe dinjatakan poela 
soeatoe pendapatan jang sangat loeas 
bahwa pidato Hitler didalam sidang 
Kamer itoe adalah satoe kenjataan 
bahwa Duitschland akan menarik 
kembali wakilnja dari B.I.B. kemoedi 
anschacht berkata dengan pasti 
bahwa Reichsbank akan tetap mengan 
djoerkan adanja pekerdjaan bersama 
sebagai doeloe-doeloenja walaupoen an 
dainja keterangan Hitler itoe bersesoe 
aian dengan hal terseboet bahwa ke 
wadjiban2 bank tak dapat dilandjoet 
xan berhoeboeng dengan plan-baroe 
itoe, 

Hal ini adalah mengenai kewadji- 
ban Reichsbank dalam B.I,B, karena 
itoe keterangan2 jang tentoe perloe di 
dapat. 

Schacht berkata poela bahwa Reisht- 
bank akan tetap mengidzinkan wakil 
nja tetapi oentoek bekerdja bersama 
dengan mereka dari circulatie banken 
tetapi hanja dengan pertanggoengan 
jang sama sebagai lain2nja,' oempama 
nja Bank Inggeris atau Bank Fransch. 

5 Duitschland dan tindakannja 

“Sehacht akan, me- 
ngoemoemkan. 

Geneve, 6 Febr, (Aneta-Reuter). 
Ditoenggoe, kelak pada tanggal 7 
Febr. Schacht (minister van Econ. 
zaken Duitschland) akan mengoemoem 
kan bahwa Duitschland keloear dari 
Pak DP: 
1 

Gelissen tidak akan doedoek dalam 
kabinet, 

Akan kembali men- 
djadi directeursatoe 
My. 

Amsterdam, 7 Febr, (Aneta-) 
3. k, ,Telegraaf“ mengoemoemkan be 
rita bahwa minister Gelissen sama se 
kali tidak sedia akan doedoek dalam 
kabinet 1937, malah beliau akan kem 
bali ke Maastricht oentoek men 
djadi directeur dari Stroom-verkoop- 
maatschappy. 

Berhoeboeng dengan penetapan pe 
milihan candidaat goena mendjadi lid 
di Kamer, jang tersangkoet memberi 
tahoekan bahwa beliau tidak mengha 
rap akan mendapat korsi didalam 
Kamer, 

# 

9 —. 

Koers2 clearing. 
Den Haag, 7 Febr. (Aneta-) Koers 

Koersclearing, sebeloemnja 8 Febr. 
sama dengan keadaan 6 Februari. 

Perobahain penerbangan K. L. M. 

Dari Den Haag diwartakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa penerbangan ke 
Indonesia dari K. L. M., di Palestina 

tidak toeroen di Gaza, tetapi di Lydda. 
Adapuen letaknja Lydda, ialah 20 

menit dari Tel Aviv dan 45 dari Je 
ruzalem. 

Spanjot 
Kemadjocan tentara nasionalisten. 

Pengepoengan dan 
erampasan. 

Gibraltar, 6 Febr. (Aneta-Reu 
ter), Menoeroet berita2 dari fihak . 
kaoem nasional ternjata bahwa nasio 
palisten itoe telah mendapat kema- 
djoean, walaupoen pengepoengan2 dari 
fihak tentara nasionalisten ini di Ma 
laga roepanja berdjalan dengan lam- 
bat tetapi tampak dengan pasti ma- 
djoenja, 

Dari Malaga kaoem nasionalisten 
telah berangkat dan teroes mendoe 
doeki Colmeuar, 4 myl djaoehnja di 
sebalah oetara Malaga, sedangkan di 
sepandjang pantai selatan tentara na 
sionalisten itoe hanja lagi 3 myl dja 
oehnja dari Fuengirola, sedang tempat 
itoepoen didoega didalam tempoh jg 
singkat sekali akan dapatlah diram ' 

as, 
' Djika Fuengiro telah dirampas ma 
ka kedoea barisan itoe akan berga 
boeng, dan dibantoe oleh armada.na 
sional mereka itoe akan mengadakan     go Manggarai. serangan beramai2 di Malaga.   



   

   
    

    

    

    

   

    

    
   

   
    
   

   
   

  

        

    
    

pa an 
rang penontor 
tempat. Dateng 3 
siang boeat saksiken 
film jang sanget berh: 
Reclame lebih ( 

      
   

  

ken ini Ta kait 

Awas !! 

Tenang tid 

K : sig 

Me nodamo mai 

HOTEL SOERABAIA (Osman Hotelj 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden Ratavia-Centrum. 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden. 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tstamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief koleh berdamai. 
memoeaskan. S1 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

—. 

1 

Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah pondok, dilaoetan.. 
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 

| Fotograsi ,THE GUN senen 12: Senen 127 Batavia-C. 

Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 

. Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 
kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 
Multifoto j jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe- 
ga sempoena (natuurlijk)roepa2 Mean bisa di- 

ambil semoea badan. 

    

  

  
  

      

    

    
  

  

5 23 KR 25 : . Djilid ke I sampai ke VI lakoe- 
NAN nja seperti pisang goreng. Sebab 

p Ng y ditoetoerkan dengan sangat me- 
em eran tace e |! narik hati, bahasa jang rapih dan 
Tn Dra populair. 

Dengan hormat, : Sekarang djitid VII soedah 

kita memberi taoe pada Toean2 njonja2 en seka terbit. nu Na 
lian langganan, bahoca Toko ,,Centrum“ soeda pindah ka roe- Djoega bisa dibeli pada adminis- : 

f tratie ,,Pemandangan” dengan 
5 mah No. 133, Pasar Senen Batavia-Centrum. - harga f 0.75 satoe boekoe, Ter- 

2 Moelai tanggal 1 Februari 87 akan diboeka lagi & masoek ongkos kirim. 
Es  menoeroet sebagaimana biasa. - Lekas pesen, djangan keabisan. 

.- Persediahan besar! barang-barang Europa en g : na Pa 
“3 Tiongkok, boecat keperloean Toean2 Njonja2 en anak-anak, E HAMPIR-HABIS 
3 dengan harga pantes. f BE BE Sa Png 

2 Memoedjikan dengan hormat »Krisis Economi 

ag 5 | . . « , 

) Toko »CENTRUM E dan Kapitalisme” 
| . Pasar Senen no. 133 Tef. 3958 Wel. Gi | 
ubah BATAVIA-C. & OLEH 

Bag mes an Maa Sae vab TN AD MATTA 
8 Babad sa 29 tebalnja XII -|- 90 moeka 

Se 8 , Me ata @ formaat 16 X 24 « 

Satoe tahoen sekali, sedia persen menjenangkan!!! 

Djaga waktoenja, tjoema ada 3 malem 

Moelai tanggal 7 malem sampe 9 Februari 1937 
INGAT MAMPIR DI STAND »MMUCUET POEDER“ PASAR 

MALAM GLODOK 

Bedak ' 1456 ovaal besar A f0.40, beli 
| Bedak 1456 -ovaal sedang  4f0.25, beli 1 dapat persen 1 
| Bedak 1456 ovaal ketjil a f0.10, beli 1 dapat persen 1 

'Muguet Poeder biasa besar A 10.60, beli 1 dapat pesen 1 !l. 
Essence Muguet 8 gr. seharga 10.30 
 Muguet Poeder biasa sedang 4 f 0 30, beli 1 dapat persen 1 fl. 
Essence Muguet 5 gr. seharga f018 
Muguet Extra Fine A f0.75, beli 1 dapat persen 1 fl. Essence 

' Muguet 8 gr. seharga f 0.30 
Muguet Extra Fine ketjil 4 0.40, beli 1 dapat persen 1 fl. Es- 
sence Muguet 5 gr. scharga f0.!8 

Barang2 lain seperti , Eau de Cologne" soedag ditoeroenkan 
| 20pCt dari harga biasa. Afoeran harga jang terseboet diatas 
II tjoema berlakoe dalam kota Betawi dan seorang tida boleh beli 
II  keliwat banjak. 

1 dapat persen 1 

  

  
Memoedjikan dengan hormat,     

Idjaan ditanggoeng rapi, harga mela 

Iketjap Miamis. tonle 
   
    

      

     

      

     

    

   
   

  

  

5 BAKRI — 
| KLBERMAKER VAN PEKALONGAN 
'Molenvliet Oost 42 Batavia-entrum 

Bila toean ingin potongan netjes — 

boeat djas, boeat sekarang. 

mendjahit badjoe perempocsan — mem 
borduur — pasang renda enz, peker- 

wan. Bikin pertjebaan moelai sekarang, 
poedjian tidak perloe. 
  

| “jap 

Soedah terkenal dari semoea pembeli di 
mana-mana tempat, rasanja enak, kental 
dan goerih dan pembikinannja selaloe 
didjaga sampe resik dan bersih. 
Diharap toean dan njonja pembeli sak- 
sikan sendiri (joba beli safoekali tiada 
terboekti ocang kombali. Ini kefjap, 
soedah banjak dapat poedjian dari toear 

Itoean dan njonja njonja jang fername 
Idi antero tempat. 
Disega bisa dapatbeli bedak fjap , BOE- 
NGA ROOS“ jang paling moestadjab 
oentoek penjakit koelit dan perhiasan 

Menoenggoe foean dan njonja 

ampoenja pesenas 

Hoofdagent: 

Njonja MAKASSAR 
Tanah Tinggi Ponfiol gang Hadji Bain 

Bafavia-Centrum 
  

  

  

DITOENGGOE - TOENGGOE 

Oleh tiap-tiap orang jang me- 
ngarti bahasa Soenda. 

»Wajansg Poerwa” 
Boekoe karangan M. Winata Hardja 

  

  

ISI KITAB: 

L Indonesia dalam krisis. 
II, Dari ha! pengertian ,.krisis" 

UI, Tingkat tingkat zaman .per- 
ekonomian. 
IV, Soesoenan 
dan krisis. 
V.. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 

VII. Politik kunjuktur. 
VIII. Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBAG TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,50 -|- 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM 

Di Betawi 

perekonomian 

boleh dapat pada,   MUGUET POEDER FABRIEK BATAVIA. 
  

  

  

Administarie Pemandangan   

rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang |W' 
E' |pada adres diatas. n 

| Sedia matjiam2 kain jang bagoes $ 

Djoega disini sanggoep menerima 8 
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Boeat hari Senen 

dan Selasa 8-9 

Februari 1937 
     
   

      

      

   

   

    

    

  

Sawah Readr Bat. 

THE FASTEST 
ROMANCE 

OF 1936! 

Love setsadizzypade 
..and James Stewarf, 

your grand new faz 
vorite, leads the“ w 

in a film-full of laughsi 

and action ! 

  

   

     

    
   
    

    

  

   

    
   
    

  

      

      

   

   

          
      

  

      
          
        

     
   

    

JAMES STEWART 
WENDY BARRIE 
UNA MERKEL 
WELDON HEYBURN 
TED HEALY 
RALPH MORGAN 

Directed by EDWIN L. MARIN 
Produced by LUCIEN HUBBARD 

   

   

ANAK-ANAK TIDAK BOLEH NONTON 

  

  

  

Moelai 10 Februari dan malem berikoetnja 
Seteroesnja perdjalanan dan tammatnja dari : 

— Flash Gordon 
TR ENNRON AE NAN RI 

    

  

MERE EK    
  

   
        

    
      

   Harap diperhatikan oleh sekalian toean2 abonnes (dalam ko- 
ta, bila tidak menerima koran, diminta dengan hormat sele- 

kas2nja mengasih kabar pada Administratie Telf. 1810 WI. 

Berkepentingan dengan Administraties djangan toearni-toean 
beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Ad- 

ministratie, Keenan djangan salah faham diachir kemoedian. 

Adm. 

  

  

— STATION HOTEL s»KEMAJORAN“ 
KEMAJORAN 7 (to 't STATION) TELEP, Notasenerros BATAVIA - C, 
Adalah termasoek salah satoe dari pada Hotel2 jang bagoes2, dan soedah j 
berdiri lebih dari 15 tahoen. 3 

Tertib dan bersih. 
Letaknja dipoesat kota, serta sangat dekat dieraknja dari Station 

S.S. Kemajoran. 
Moedah p-rhoeboengannja dengan Tg. Priok, dengan Station Gam- 

bir (Welrevreden) dan Merak, 
Djoeg menerima penoempang boelanan. Masih ada beberapa ka- 3 

mar jang sangat baik boeat tamoe boelanan dan boeat anak2 jang be E 3 
ladiar sekolah. Bisa mendapat potongan ongkos, dan diberikan poe- 
la kesempatan oentoek meremboek dengan Pengoeasanja. Tarief istmewa. 

Memoedjikan diri 

Pengoeasa 2         126 Senen 107   
  

  

  

RECORD 
Barang jang disepeciaalkan, tentoe djadi 

  

Batik haloes toelis tangan, dan Tenoenan 
paling haloes, dari segala keloearan, publiek 

akan dapat kepoeasan. 

di : & 
  

Centraal Batik 

ISMAIL DJALIL 
Senen 121 Batavia-Centrum ' | 

Solo Tasik 
      

— Pekalongan — —     Padang Lg 
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—. sche streven te bestrijden en het groot 
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RENDAH GEN 
          

       
  

  

          

   
    

Een oude vrouw, conservatief van 
kleeding—rij was van top-tot teen 
letterlijk erdoor bedekt en op dat ge. 
bied een contrast vormend met haar 
twee doehters, die haar begeleidden, 
want deze waren 4 la Paris, ontmoctte: 
dit Oostenrijkseh Moslimsch echtpaar. | 
De twee jonge dames vertelden, dat 

zij op school niet meer als vroeger | 
. Turksceh als vreem- 

  

ae “7 de taal kregen, maar 
Door wel Engelsch. Van| 

Br. TJOK. | den heer Baron O-| 
mar R, Ehrenfels | 

  

vernemen we ver- 

der dat in Yougoslavis 1.600.000 Mos- | 
lims wonen, dus ongeveer tweej| 
miljoen. 14). Sea 

c/ De Moslimsin Rusland. 
Voor 1918 waren in Europeesch 

Rusland 91/, miljoen Moslims en in 

Aziatisch Rusland 10 miljoen. De 
Kirgiezen waren pas in de 18e eeuw 
tot de Islam overgegaan. Het Tsaris- 
tisch regiem was jegens de Moslims 
altijd welwillend geweest. In de 19e 
eeuw werd de Kaukasus en Turkestan 
yeroverd, met het gevolg, dat de 
Moslimsche bergstammen in opstand 
kwamen, zooals de Tchetchenen onder 
hun aanvoerder Shamil en de krijgs- 
haftige Turkmenen in Turkestan. 

Over het algemeen, hebben de Mos- 
lims onder de Russische regeering bet 
goed gelad. De meest ontwikkelde 

Onder de Moslims uit de streek van| 
Beni aa Tee 

  

     
Tijdens de wereldoorio 

sympatbid' in de richting van bun 
Yurksche geluofsgenooten, gedeeltelijk | 
door de Pantouranische leuzen, afkom- 
stig van Constantinopel. Het resuitaat 
was nihil, evenzoo dat van de verkia- 
ring van de ,Heilige Oorlog” in 1915.|: 

. 'Tegenwoordig wordt aan de Moslims 
een groote mate van religieuse vrijheid 

gegeven, evenals in de tijd van de 
Tsaar. Hoewel de Sovjetregeering van 
niet vijandig gezindis t.o.v. de Islam 
en tot heden aan de vrije uitoefening 

van de godsdienstplichten niets in de 
weg heeft gelegd, is zij er in het bin- 
nenland toch voortduread op uit om 
partijen, die te zeertot fanatisme over- 
hellen te ontbinden, het Pantouriani- 

grondbezit op te heffen ten behoeve 
van de kleine man (Rapport van Stalin 

van 1921 en Sapharow van 1922) 15). 
d/De Moslimsin Polen. 
“Ook in de meer noordelijke streken 
yan Europa wonen Moslims, b.v. in| 

—. Polen en Finland. De bevolking van 
' Polen bedraagt 32 miljoen zielen en 
daaronder zijn volgens de laatsie sta- 

| tistiek 7130 Moslims Tartaren uit de 
— Krim of uit het Wolgagebied, uitge- 
wekenen uit het jaar 1397 en 1400 
wegens diverse opstanden, bij welke 
gelegenheid hun door prins Witold 
van Litauen krachtdadig hulp is ver- 
leend. De meesten van hen zijn—z00 
zegt Dr. P.H. van der Hovg verder 
in rijn boek getiteld ,Pelgrims naar 
Mekka" gereten burgers en boeren, 
ook handwerkslieden. Onder hen be- 
vinden sich voorts verscheidene Jeden 
van de rechterlijke macht, advocaten, | 
doetoren, een dertigtal officieren en| 
twee professorenenz. 

“ Hoewel hun positie als religieuze 
|. gemeenschap nog niet wettelijk ge- 
. regeld is, is deze in alle opzichten 

    
       

    

|der Hoog alias 

| Puteursrecht voorbehouden) | 

| Wanneer een school12 of meer Mos- 

p staatskosten. Deze leeraren worden 
oor de Moslimgemeenschap benoemd. 
De lezers en lezeressen kunnen dit 
vergelijken met hun eigen toestand 
in Indonesis. In Polen wonen slechts 
7130 Moslims zooals reeds boven ge- 
noemd, en d,i, ongeveer 0,004 pCt 
van de geheele bevolking, en hier ? 

schr,) - 

— Er bestaan in Polen geen goederen 
in de doode hand van een dergelijke 
'uitgestrektheid als dit b,v. in Yougo- 
slavig het geval is, maar toch bezit- 
ten de meeste moskeetn stukken grond 
van een oppervlakte van 10 tot 40 
hectaren, welke door de imams beheerd 
worden, aan wie de opbrengst. er van 
ten goede komt. Verder zegt Dr. van 

Mohammad Abdul 
Ali 'in zijn boek, dat de vrouwen 
volkomen zijn geemancipeerd, zoowel 
op het land als in de steden, dat in 
diverse steden met Moslimsche bevol- 
kingsmeerderheid wettelijke maatre- 
gelen worden genomen en alle po- 
gingen" worden aangewend om het 
'sociale leven der Moslims op radicale 
Moslimsche wijze te bervormen, ze zich 
in Polen wat hun zeden en uiterlijk 
'betreft in niets van de overige bevol- 
'king onderscheiden, hetzij dan dat de 
wanden van hun biunenkamers met 
@uranspreuken zija versierd. ' 

pe dk De Poolsche Moslims zijn trouwe 
doorlog ging hun staatsburgers en gaven tijdens de oor- 

log .met de Sovjet van hun patriottisme 
blijk door het vormen van een regi: 
ment cavalerie ,,tatarska jazda“ ge- 
naamd, dat aan de zijde van ziju 
Poolsche brceders dapper hecft mee- 
gestreden. — San 

. Nu zullen we yan de Islam in Oost- 
Europa afstappen. Daaris leven te 

| constateeren met onze nog gebrekkige| 
connectiemiddelen, vooral in Yougo- 
slavi&.. De “draad leidt .naar de :Al- 
Azhar Universiteit van. Cairo. (vide 
de Oelama's van Yougoslavi&g). Nou 
verzoeken we onze lezeressen en lezers 
hun gedachten naar West-Europa te 
verplaatsen, en zullen we beginnen 
met onze beschouwingen van Oost 
naar West, dateen tegenstelling vermt 
met de data van de bouw der mos- 
keefn in de voornaamste landen, drie 
in aantal, n.l. Engeland, Frankrijk 
en Duitsehland, 

De Islam in deze drie landen heeft pas 
zijn actieve rol gespeeld in het laatst 
van de19e eeuw en het begin van de 
20e ecuw, Hij is niet afkomstig van 
Oost-Europa, een uitvloeisel van de 
Turksche invasie, maar van verschil 
lende groepen  Moslims: De 
Berste groep is die der zakenlieden 
en handelaars. 

Dit is overal de oudste weg voor de 
Islamverbreiding, cook in Indone- 
si&,. Ambtenaren, en ambachislieden 
treft men onder hen.Kortom,het is een 
gevolg van de wisselwerking van ko- 
lonie en moederland. De tweede 
groep is die der studenten, die in 
Europa bun wereldsche kennis willen 
vermeerderen. Studenten in Engeland 
en Frankrijk komen uit de kolonien, 

maar die uit Duitschland natuurlijk 
'niet, want Duitschland bezit op het 
oogenblik geen kolonien. In Duitsch- 

zijn deze studeerenden land vooral 

bevredigend. Een wetsontwerp hiertoejaangetrokken door de sublieme Uni- 

. is echter door de Moefti aan het Pool- 
sche gouvernement ingediend. Maar 

- sedert 1925 bezitten de Poolsche Mos- 
lims een autocephale religieuze orga- 

|. nisat 
|. xeker bedrag van 57.000 zloti als 
|. subsidie voor hun confessioneele in- 

— #tellingen uit, | Mn 
|. Hr bestaan echter geen speciale| 
Moslimscholen, maar de Moslimleer- 
lingen, die de gewone Poolsche scho- 
len bezoeken, krijgen tweemaal per 
week een uurlesin het Arabisch en 

| godsdienstonderricht hetwelk in een 
|. der gouvernementsscholen voor de 

   

    
en de staat geeft jaarlijks een| ve    gemeenschappelijke leerlingen wordt 

gegeron. 

versiteiten, waarop het Duitsche volk 
trotsch mag zijn, De derde groep 
Islamverbreiders kunnen we noemen 
de abituri@nten van de Al-Azhar Uni 

siteit van Cairo, vooral in Frank- 

  

rijk. Maar bet aantal is veel kleiner 
dan die in Oost-Europa. De vier- 
degroep der Islamverbreiders zijn 
die der daaryoor opgeleide Missionna- 
rissen “of Zendelingen, vooral van 
India, uitgegaan van de Vereenigingen 
Ahmadijah Lahore en @adian, 

'Deze Islam verbreiding in West- 
Buropa kunnen we noemen de mo 
derne Islam verbreiding, 
zoowel op het gebied van de metho- 
de als de data ervan. Die is ook meer 

mleerlingen telt, krijgen — dezen 
Isdienstonderriecht van een imam| 

Adapoen pengadjaran jang dimak 
'soed diatas terbagi 2 matjam, ja'ni - 

1, Jang berdasar Oostersche grond: 
slag, : 

2. Jang berdasar Westersehe grond- 
slag. : 

I. Sebeloem otnzitting diadakan: 

1. 'a. Sekolah desa (Volksschool). 
b. Standaardschool (Sekolah k1.II) 

| c. Vervolgsehool. 
2. aa, Hollandsch Inlandsche School 

(LIS) 37 
b. Schakelsehool 

Sekolah desa jang tertoelis dalam 
bagian 1 sub a. itoe pengadjarannja 
sampai kelasIII. Kalau moerid soedah 
tammat beladjar boleh meneroeskan 
pengadjarannja di kelas IV dari 
Standaard atau Gi Vervolgschool, Anak 
jang terpandai kalau orang toeanja 
dapat mengongkosinja, ke schakel- 
school. | 

Standaardschool jang dimaksoed di 
bagian sub 1 b. pengadjarannja keba 
njakan sampai kelas V, ada djoega 
jang sampai kelas VI ini moerid be 
ladjar sekadarnja tentang ilmoe dagang 
dan bertjoetjoek tanam. Dari sekolah 
ini dan vervolgschool, kalau moerid 
telah tammat beladjar, boleh mene 
roeskan pengadjarannja ke Ambachts- 
leergang, cursus goeroe desa, leerling 
verpleger, dan lainnja, 

  

dynamischensystematisch. 
Het voldoet meer aan de moderne 
cischen. 
We zullen een houvast nemen voor 

onze bespreking, en d.i. de bouw van 
de moskee#n, want die kunnen we be 
schouwen als de brilliante bevestiging 
yan het vatbaarheid van de Islam in 
die gebieden. We zullen thans begin 
nen met Duitschland. 3 . 
e/ De Moslimsiw Duitsehland | 

De eerste steenlegging van de Mos- 
kee te Berlijn geschiedde op 26 April 
1925 in. Brienner-Strasse 7, op de 
Fehrbelliner Platz. Op dien dag waren 
reeds vroeg in de morgen vele Moslims 
ter plaatse aanwezig.De inleiding werd 
aangeyangen met een zang door den 
heer Khwaja Abdul Hamid in de 
vOrm van een vers uit de @uran, ge- 
volgd door een tamelijk lange feest- 
rede van den heer Sar-ud-Din die we 
Ta het kort hier zullen weergeven: 
16). 

Hij zeide in zija rede, dat de mos- 
kee was gebouwd door de samenwer- 
king van de Duitsche, Turksehe, Indi- 
sche, Afgaansche, Arabische, Egypti- 
sche en Boekharasche Moslims. Door 
de bouw van de moskee heeft Ber: 
lijn een nieuw aanzien gekregen. 
Door de moskee is Duitschland in 
staat om voeling te hebben met de 
Orient en studie te maken van de cul- 
tuur ervan, waarin de Islamietische ze- 
deleer en de Islamietische maatschap- 
pijordening zijn vervat. 

De belangstelling van Duitsehland 
voor het Oosten was—volgens spreker 
—niet van de laatste tijd, maar heeft 
reeds een oude historie. Het voor- 
oordeel, dat andere volken voor de 
Islam hebben, heeft het Duitsche 
volk niet. Een moskee is een Gods- 
huis behoorende aanAI-Eenige, en van 
Wie we allemaal kinderen zijn. Hier- 
door mogen we .geen onderscheid ma 
ken tusschen Moslim en niet Mos- 
lim. Alsvoorbeeld hieryan heeft spre- 
ker aangehaald een verhaal uit de tijd 
yan onze profeet Mohammad s.a.w., 
toen bij in ziju theoeratietijd zijn 
Obristelijke onderdanen uit de stad 
Najran in de moskee ontving, Deze 
verdraagzaambeid is het kenmerk.van 
Ge Islam, 

De Moslim gelooft aan de eenige 
God, die God is van alle naties. Ie- 
dere natie heeft haar eigen leeraar, 
wetgever of profeet. De Moslim is 
daardoor verplicht aan die profeet van 
iedere natie te gelooven. Zoo vereert 
'hij b.v, Abraham, Mozes, Jezus, Krish- 
na, Buddha al- 
zijn eigen profeet Mohammad s.a.w. 

LN - 

. 14) Zie: ,The Light, 16 October 
1936. 
“ 15) Zie: ,Pelgrims naar Mekka" 
door Dr. van der Hoog alias Moham- 
mad Abdul Ali. 

| 16) Zie: ',Moslimische 
April 1925. 

Revue",   2... 

  

Godsgezanten 'pelijk | 

| dan mendjadi. 

boeat mana tertjampoer 

Apakah obat gosok gigi sadja telah tjoekoep 
oentoek pemeliharain. moeloet tiap-tiap hari? 

Dengan obat gosok gigi, orang dapat menghilangkan karatan gigi dan mengasih 

'kombali poela roepa asal kepada gigi jang telah koening. Tetapi dengan obat gosok 

gigi orang tida bisa membersihkan selapoet lenderan (sliimvliezen) moeleat. 

Toch ini ada penting sekali, sebab disitoelah tempatnja bibit-bibit penjakit bersarang 

ODOL bakerdjanja membersihkan betoel. Tjampoeran ODOL dari 245 
memboenoeh didalam 60 seconden 92”, dari 2000 millicen koetoe-koetoe 

penjakit jang membawa nanah! Sesoedah membersihkan moeloet, OD OL 
bakerdja poela beberapa lamanja centoek mendjaga koetoe? penjakit baroe. 

Dari sebab itoe: 

Oentoek melawan ini hanja pembersihan 
moeloet dengan baik bisa menoeloeng 

beberapa tetes ODOL. 

Tambahkan toean poenja pemeli- 

harasn gigi tiap” hari dengan mem- 

  

  bersihkan moeloet memakei O50L. 
  

  

lah segala-galanja diserahkan kepada 
desa, zending dan badan? lain jang 
pengadjarannja diamat-amati oleh In- 
specteur v.h, Inlandsche Onderwijs. 
Roemah2 sekolahnja dan goeroenja 
|diamat-amati oleh kepala desa dan 
B.B.-ambtenaren. Standaardschool dan 
Vervolgschool sebagian besar, baik 
pengadjaran maoepoen goeroenja, di 
adakan dan dioeroes oleh Pemerintah, 
ada djoega sebagian ketjil didirikan 
oleh badan2 jang lain, Perongkosan 
sekolah2 desa, standaard dan vervolg 
school jang boekan kepoenjaan Peme 
rintah kalau soedah mentjoekoepi 
sjarat-sjaratuja — dapat pertolongan 
oeang subsidie dari Pemerintah. 

Pengadjar2 disekolah desa itoe ialah 
goeroe2 keloearan dari cursus goeroe 
desa dan sebeloem ada cursus tsb. 
haroes lebih dahoeloe mendjadi ma- 
gang disekolah kelas II setahoen 
lamanja. : 

Pengadjar2 distandaard dan vervolg 
school ada 3 matjam: 

a. Inlandsche hulponderwijzer met 
diploma goeroe bantoe. . 

b. Inlandsche hulponderwijzer keloe 
aran dari Normaaischool: 

c. Inlandsche onderwijzer keloearan 
dari Kweekschool, 

Sampai kira-kira tahoen 1930 atau 

1981, kira-kira 5 tahoen liwat, goeroe2 

distandaard dan divervolgschool itoe, 

maocepoen goeroe bantoe atau kepala 

sekolah, sebagian besar dari goeroejg 

berdiploma goeroe bantoe, Muka 

Dari 3 golengan itoe sawpai kini 

benoembaar mendjadi goeroe pemban 

toe dan kepala sekolah kelas II atau 

vervolgschool dan masing2 kepala se- 

kolah itoe mendapat hoofdschap seba. 

njak f 15.— (lima belas roepiah) me 

'noeroet BBL 1925—1931. - 

Dalam BBL jang terseboet diatas, 

nama pangkainja masing2 golongan 

itoe, sebagai berikoet : 

a. Hulponderwijzer (zonder diploma 

Kweek-of Normsalschool) goeroe ban 

toe dan Onderwijzer (zonder diploma 

K week-of Normaalschool), schoolhoofd 

diberi gadji f 30.— i/m f 90.— dan 
f 45.— tim f 105.—. 

Sekolah2 desa itoe oeroesannja adal Sambil laloe 

KENAL DAN TJINTA 

  

Anak-Betawi, sekarang maoe sedikit 
girangkan sidang pembatja, ma'loem- 
lah, didoenia djangan selamanja soe- 
sah, mesti ada kesenangannja dong, 
djika kita selamanja soesah, nantinja 
poelang ke Tjisaroea atau Patjet, sakit 
apa toch, tjari sadja deh. 

Lihat sadja di Pasar-Baroe ada gam 
bar hidoep, boeat menggirangkan kita, 
ada Pasar-Malam, ada Tjap-Go meh, 
apa lagi maocenja boeat beriang-hati 

Nah, sekarang tjoekoep deh, dengan 
keterangan ini, saja maoe kasih extra 
boeat girang, 

Kemaren saja naik spoor alias kere 
ta api, wah terkedjoet saja. sebab di 
soedoet, wagon jang keempat ada se 
orang, wah, boekan seperti saja ini 
Afnak|-Bfangor), tetapi pendiam be 
toel dianja, teroes saja berkenalan sa 
ma “dia, boekan tjaranja sebetoelnja, 
engga kenapa, betoel apa engga. La- 
ma-lama kenal teroes datang tjinta te 
roes sajang dan kasih lagi. : 

Wah, ngatjo, saja selama ingat sa 
dja, sama dia, makan ingat. tidoer 
ingat, walhasil siapa jang soedah ke 
nal dan tjinta, soesah loepakan jang 
disajangi. 

Begitoe djoega dengan soerat chaba" 
saja Siti Pemandangan“. Doeloe t 
dak ada jang kenal, sebab tidak tahoe 
isinja, sekarang soedah lihat dalamnja, 
tertarik sama si Siti itoe, teroes sadja 
boekan berkenalan dengan dia tetapi 

|tjinta, karena ada jg mace menolong 
nasibnja kaoem boeroeh, kaoem mar 
haen, kacem ra'jat jg bangsawan, sing 
kat kata semoeanja. ra'jat Indonesia 
tjinta sama Siti Pemandangan, selama 
nja dipelihara betoel, parasnja, dja- 
ngan sampai kena goda, tahoe siapa 
jg ikoet piara dia, tidak lain, seorang 
podjokannja djoega siapa itoe, tentoe 
tahoe namanja dengan pandjang.... 

ANAK-BETA WI.   'b. Hulponderwijzer met diploma 
Normalschool dan onderwijzer met di 

ploma Normaalschool, schoolhoofd, di 

beri gadji f 40.— t/mf 120 dan f55.— 
t/m f 135.— 

c. Hulponderwijzer met diploma 
Kweekschool dan onderwijzer met di 

ploma Kweekschool, schoolhoofd, di 
beri gadji f 75.— t/m f 152,50 dan 
£90.— t/m f Yib.— 

Dalam HBBL nama pangkatnja te 
tap hanja kepala sekolah dioebah se- 
bagai terseboet dibawah ini: 

a. Schoolhoofd 3de catagorie, 
b. Schoolhoofd 2de catagorie, 
c. Sehoolhoofd Iste catagorie, 
Gadjihnja diberi demikian : 

  

Sebagai pembantoe 
a. dari f 16,50 tm f 35.— 
Pn mn ih Dm 
BA rn Tr ane 100 

Sebagai kepalah sekolah 
dari f 25,— t/m f 40,— 

Sr AO g Ne7. 50 
» £50— , £ 135,— 

Pengadjaran jang berdasar Wester- 
sche grondslag dan matjam-matjam 
goeroenja tiada kami oeraikan disini. 

aa OP mah     
  

Sole Agent: 

N.V. Handel My. Seng Tjiang 
—. Tel. 972 Bat. Batavia-Centrum   
  

WATSON'S OBAT TJATJING soeda 
kesohor lama di doenia, 100 pCt poe- 
nja kebaikan kita tanggoeng hasilnja 
menjenangken jang pake. 

    

     

     



  

   

    

    

   
    

          

   
   

    

   
      

    

    

  

   

    

   
   
   

    

    

    

   
    

     

    

   
    

    

     
   

   
     

  

   
   
     

    

    
   

  

    
   
    

   
   
    

  

    
    
   
     

     

   

     

   

    
    

    
    
    

  

   
   

     

   
   

    

    

  

   

    

  

   
   
   
    
    

      

Ki
a 

| Lain dari 
| ara dimedan aa 
kemerdekaan 

politik agitasi terhenti 
x Mean Mean £ 

— terhadap kepada : 
. Tidak ada seboe 

“kosong kerosinj 

. seedah dilepaskan ole 

. sendiri. 

| timewa dengan atoeran pemilihan jg | 

 haroes diadakan. 

BERITA DARI St 

|. adakan aksi goena m 
— derma beras dari pendoedoek didalam 
“kota, akan didermakan pada kaoem| 

. miskin, : PAN AR 

“djoega dari kalangan bangsa Tiong- 
| $ derma beroepa wang sedjoemblah 
2 
| kira2 dapat 30 kareeng. Ketjoeali der 
ima beras dan wang, djoega didapat 

    

     
   
   

    

  

raad hingga 

Ditambah poela dengan perobah 

atoeran bersidang dan berkoempoel) 
    

  

   
   

  

   
    

  

didjalankan th ini, semangkin sempi 
medan diloear madjelis2 perwakilar 

leh poela kita gagahi pi ke taan 
tidak dapat dimoengkiri lagi, bahwa 
seolah-olah sikap N 

      

     
h Ra'jat. 

Party-party Non poen ha: 
pisah sama sekali daripadanja. Inil 
bahaja jang teramat besarjang mengan 
tjam Pary S. I. Indonesia, Boekan 
bahaja lain, melainkan bahaja, bahwa 
party itoe akan mati djalannja . . . . 
. Lebih tegas antjaman itoe, djika 
kaoem pergerakan memperhatikan 
atoeran peroebahan pemerintahan (Bes: 
tuurshervorming), jg ditahoen depan 

  

— hendak dikerdjakan seperti sekarang 
soedah berlakoe di Djawa. '” 

Istimewa kaocem dinegeri-negeri 'adat 
akan dapat merasakan bahaja jang 
mengantjam atas dirinja, ialah djika 

“tetap melakoekan Non-Cooperatienja : 
akan terloear dirinja dari perikatan 
'adatnja masing-masing dan akan ke 
hilangan segala hak sebagai anak 
boeab, dar achirnja akan bermoesoehan 
dengan kawan-kawan sekampoeng, se 
bangsa. Terang amat, bahwa sikap itoe 
dimasa ini, boekan lagi sikap kera'ja 
.tan, melainkan semata-mata hendak 
meninggalkan Ra'jat belaka! 

| Sjahdan djika sikap parlementair 
dipakai oleh Party S.I, Indonesia, ber 
arti ia soeka melandjoetkan amanat 
asasnja, menggerakkan Ra'jat, membe 
Ia kepentingannja disegala medan ke 
hidoepan dan dengan djalan itoe men 
didik ketjakapan dan  ketjoekoepan 

. jang perloe2 oentoek mendapat hak 
(zelfbeschikkingsrecht) mengoeroes diri 

Dengan sikap baroe itoe tidak poe 
la berarti PSII hanja akan beroesaha 
doedoek didalam segenap raad-raad. Is| 

'amat berbatas memang tidak segera | 
akan dapat berboeat demikian. Tapi 
terpenting ialah, bahwa atas dasar| 

“sikapparlementairitoeter 
boekalah djalan bagi sege 

1. nap oesaha politiek oentoek 
— Gilandjoetkan, jang soedah bertahoen 

tahoen terhenti semata-mata. 
. Disamping wakil-wakil party jang 

- tidak banjak doedoek didalam raad 
raad, maka tersedia poela djalan 
lementair oentoek menggerakkan 

ar 
as 

.jat jang berkepentingan pada tiap-tiap 
kali, djika keperloeannja mendjadi 
peroendingan, atau djika Rakjat meng 
hendaki sesoeatoe hadjat politik. 

5 . Misalkanlah seboeah desa, jang de- 
sa raadnja hendak membitjarakan sa 
toe keperloean. Maka segenap pendoe 
doeknja didalam volksvergadering ha: 
roes menegaskan lebih doeloe kepada 
wakil wakilnja didalam madjlis itae 
soepaja sesoeai soenggoch2 dengan ke| 
pentingan mereka. ' 

Didalam kampoeng (adat poen mesti 
haroes demikian djalannja, Setiap anak 
boeah haroes dapat memberi amanat 
jang tegas poela, soepaja masing ma 
sing penghoeloe (kepala keloearga) 
mengetahoci batas batas kepentingan 
shlinja. Hal itoe rapat2 anak boeah 
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"dag kita OKI Kok papdrki 

    

Perkoempoelan ini baroe ini meng 
. mengoempoelkan 

didalam |    

  

Roepanja telah didapat perhatian 

hoa,. sehingga pada hari ini telah da 

99, sementara jang jberoepa beras 

derma2 beroepa pakaian toea, koeweh, 
MEN dll.nja. Derma terseboet akan 
di bagi2kan pada tahoen baroe Imlik 
jan akan datang. 3   
      

   

    

     Si setia) 
   

  

    

    

    
    
           

    

lon-Cooperatie | 

an «Non-Oooperatie» boekan «C ooperatie». 
n Non-Coeperatie berarti memilih djalan 

| Lain dari itoe bagi raad-raad lainnja, 
   ap waktoe, djika kepentingan ra'jat 

lak dimoesjawarahkan, rapat-rapat 
(ramai dengan wakil-wakil anak negeri 
,loentoek mengambil motie ataupoen 

ssar | petisi (permohonan) boleh diorganiseer 
a soeara ra'jat boleh dibawa oleh 

  

wakilnja, atau djika tidak ada wakil 
, paling sedikit terde- 

gar soearanja dan sampsi 

nlmotie atau petisinja kedalam 
g Isidang madjlis-madjlis itoe. 

Oesaha jang sematjam ini semata2 
»foesaha parlementair belaka, dikerdja- 
“Ikan di medan parlementair, memper- 
“Igoenakan madjelis2 jang soedah ter- 
“Isedia, dengan toentoenan dan andjoe- 
“Iran kaoem parlementair. 

Itoelah jang dikehendaki oleh Ke- 
|toea H.A. Salim dengan memorienja 
| ,Melepaskan Non-Cooperatie." 

Maka djelas sekali, bahwa boekan 
sekali-kali berarti moendoer, melain- 
kan semata-mata madjoe teroes dengan 

djalan baroe, melandjoetkan. oesaha 
kera'jatan bagi keperloean Oemmat 
|sebangsa. Djika hasil kebendaan (ma- 
terieel) didalam kehidoepan tidak se- 
gera akan tampak, tapi hasil jang ter 
penting nistjaja akan tertjapai, ialah 
pendidikan politik, menoentoet kepan 
daian memikirkan, membela dan mem 
perhatikan oeroesan jang mengenai 

soer toemboeh kesadaran (politieke 
bewustwording) jang besar amat goe- 
nanja bagi oemmat jang menoentoet 
hak oentoek mengoeasai hal-ihwal diri 
sendiri. 

Disamping oesaha politik itoe, maka 
didalam memorie diandjoerkan poela 
|auto activiteit, istimewa dimedan eko- 
inomi jang diloear partij dikenal de- 
ngan nama ,swadesij“ dan dikalangan 
P.S.LI. dinamakan ,hidjrah“. 

Haloean ini hendak membangkitkan 
perhatian setiap anak Indonesia jang 
tjakap2, soepaja soeka mempergoena 
'kan ketjakapan dan kepandaiannja oen 
toek meunghidoepkan masjrakat asli, 
masjrakat Indonesia, terpisah daripada 
masjrakat Hindia Nederland, jg soedah 
serba lengkap ini. Pendirian djamaah 
Islam poen haroes dikerdjakan oentoek 
menghidoepkan pertalian berkampoeng 
dan bernegeri menoeroet adjaran2 Is- 
lam, soepaja paham persaudaraan me 
noeroet agama bertambah2 mendjadi 
sendi masjrakat Oemmat Indonesia. 

Medan moe'amalah ini memang hak 
ra'jat oentoek mengatoernja. 

Alhasil, dengan keterangan jang se 
pendek ini djelaslah pikiran baroe 
jang soedah mendjadi perhatian Ra'jat 
Indonesia pada masa ini. Setiap ba- 
dan jang hidoep wadjib mentjari dja- 
lan kesempoernaannja. Maka selama 
hajat masih ada, tidak kehabisan dja- 
lan, melainkan ibarat liang semoetpoen 
haroes pandai dilalaloei. 

| Masa soedah amat dekat menoen:- 
toet Oemmat Islam, oemmat sebangsa 
oentoek memadjoekan pengandjoer2nja 
dimedan kehidoepan, jang akan pan 
dai mempertahankan haknja, membe 

soearanja sebagai tanda jang Oemmat 
itoe masih djaga, " 

Maka djika party SI Indonesia ti- 
dak akan mengerti toentoetan itoe se 
bagai party kera'jatan, akan sia-sia hi 
doepnja, beroetang amanat jang tidak 
dikerdjakan, 

' Insja' Allah, dengan bangoennja per 
'hatian Ra'jat ramai terhadap kepada 
so'al itoe, kaoem pergerakan, istimewa 
ikaoem PSII. jang sadar akan segera 
berboeat. 

— Dr. Saleh Mangoendihardjo dan 
| Nirom 

|. Dr. Saleh jang tidak djadi bekerdja 
|di Kasoeranan dan tetap bekerdja di 
'C.B.Z. Soerabaja itoe, saban2 menga- 
'dakan lezing tentang kesehatan dide 
pan microfoon Nirom jang kedoea. 

  
. Baroe2 ini beliau mengadakan lezing 
tentang penjakit t.b.c., sedang sebe- 
loem itoe beliau telah atjapkali djoe 
ga mengadakan beroepa2 lezing ten 
tang kesehatan. 

Ketjoeali terkenal dalam kalangan 
ketabiban, beliau djoega terkenal da- 
lam Jingkoengan taman kabatinan Ti 
onghoa, karena dari pehak Tionghoa 
seringkali diminta oentoek mengada 
kan lezing tentang Krisnamurthi dan 

Isebangsanja, , 

  

diri bangsa, sehingga .berangsoer-ang-| 

la kepentingannja, memperdengarkan 

  

Menghina dengan siaran bulletin 

Toean Awat bin Martak telah da 
tang dimoeka polisi, mengadoekan 
halnja telah merasa dihina oleh seo 
rang bangsanja sendiri bernama Md, 
Abdoellah Alamoedi. Jang terseboet 
(pertama merasa dihina dengan terbit 
nja bulletin jang dikeloearkan oleh 
toean #Alamoedi, jang berkepalakan 
»Pergerakan bangsa Arab di Indonesia" 
Didalam bulletin terseboet diterang 
kan hal2 jang tidak enak bagi adres 
nja toean Martak. 

. Toean Almoedi adalah terkenal da 
lam pergerakan Indo Arabirch Ver 
bond, perkoempoelan mana sescoedah 
lahir P,A,I. (Partai Arab Indonesia| 
kemoedian tidak kelihatan bertambah | 
madjoenja. malah soerat kabar ,,Alja 
um“ jang boleh dikatakan orgaannja 
soedah lama tidak dapat diterbitkan | 
lagi, 

Pengadogan ini masih dioesoet, apa| 
kah betsel isi bulletin itoe mengan 
doeng penghinaan jang njata ataukah 
tidak. 2 

Ketjelakaan jang hebat 

Menjamboeng berita kita tentang 
adanja ketjelakaan pelanggaran auto 

orang jang mendjadi korban itoe bisa 
djadi sekali karena hoedjan jang sa- 

hat bahwa dihadapannja ada lari se- 
boeah auto jang kentjang, sehingga 
mereka itoe memotong djalan. 

Ketiga korban jang pangsan 
lebih menderita sengsara lagi, ' karena 
waktoe ditolong hendak diangkat ke 
roemah sakit, tidak lekas mendapat 
pertolongan auto, karena beberapa ta- 
xi jang kebetoelan djalan disitoe, se 
soedah berhenti laloe melarikan lagi, 
sebab diketahoei hendak membawa 
orang jang mendapat bahaja dan di- 
sangkanja telah meninggal doenia, 
'Toean Hoesen jg mengendarai auto 

jang menabrak itoe bersama sama de 
ngan doea kawannja jang doedoek di 
(belakang, telah ditanjai seperloenja 
oleh polisi, sedang 'mereka ketiganja 
ig mendjadi korban masih dirawat di 
GB, 

Perampasan di dalam pasar 

Pada hari Rebo jang laloe, dipasar 
Genteng telah terdjadi perampasan 
atas dirinja seorang perempoean bang 
3a Indonesier, sehingga ia telah kehi 
langan sebelah gelang masnja. Orang 
ini beroemah di Genteng jNova Zem- 
bla, sedang hendak berbelandja dipa- 
sar. Mendadar »waktoe'ia berdesak, 
oleh seorang perempoean lain jang be 
loem dikenalnja, gelangnja laloe di 
rampas dengan paksa, kemoedian si 
perampasitos melarikan dirinja. 

Baroe2 ini djoega telah terdjadi ke 
djadian sematjam ini di Pasar Patjar 
keling. 

Congres PK... jang akan datang 

Perkoempoelan Kaoem  Verpleger 
(sters) Indonesia ini th. akan menga- 
dakan congresnja di Semarang. 

Kita bisa kabarkan bahwa congres 
'itoe akan (didjatoehkan pada boelan 
Maart, kira2 dilakoekan dalam 3 hari 
Sesoedah kongres akan diadakan dar- 
mawisata ke Tjandi Boroboedoer. 

Kampioen S.I-V.B. 

Menilik djalannja pertandingan com 
petitie dalam kalangan SIVB. banjak 
harapan jang ini 'th kampioenscbap 
akan dipegang oleh Maroeto, ialah se 
boeah perkoempoelan jang mendapat 
tenaga dan pimpinan baroe, pada hal 
doeloe terkenal club paling rendah. 

Perkoempoelan Reo, dimana ada 
main Karsiman bekas bintang dari 
SVB roepanja selaloe pech, meskipoen 
permainannja baik dan tangkas, karena 
baroe2 ini dialahkan 4—1 oleh PPP. 
(Patjarkeling). 

Perkoemposlan jang kelihatan hen 
dak madjoe lagi, ialah Jong Ambon, 
karena meskipoen baroe sadja masoek 
dalam kalangan SIVB. tetapi radjin 
sekali mengadakan training dan ba 
njak dapat melaloei perkoempoelan 
jang lebih lama. 

Sajang dalam pertandingan mereboet 
kampioen PSSI. ini SIVB. Soerabaja 
tidak dapat toeroet ambil bagian, ka 
rena saban saban mengadakan pertan 
dingan distrik, terhalang tidak dapat 
menjadjikan pasangannja jg compleet. 

—— GG ..— 

BERITA DARI SOEMBAWA— 
BESAR. 

Penjakit Chewan 

Pembantoe menoelis : 

Dibeberapa batas dari Kedemoengan 
Oetan, Soembawa—Barat dalam bebe 
rapa waktoe ini, soedah timboel lagi 
penjakit chewan kerbau disana.— 

Menoeroet tahoe kita bahwa disana 
lah selaloe timboelnja penjakit tadi 
dalam antara waxtoe tidak begitoe la- 
ma,— Lantaran itoe tidak heran kalau 
rajat jang mempoenjai chewan kerbau 
disana selaloe mengeloeh tapi apa hen 
dak dikata Toehan poenja koeasa, oen-   

    

di Tg, Perak jbaroe ini, bahwa tigal 

ngat lebat sehingga Itidak dapat meli| 

itoe | 

    

BARCE! Pond's Cream 
Lotion. Sosatoe barang 
jang terpilih oonfoek 
pemehharadn tangan? 

SOEATOE HAL JANG TIDA BISA DINJATAKAN DENGAN DJELAS 

Boekan sadja potongan moeka jang rata," 
boeloe mata lentik, dan boekan sadja 
ramboet mengkilap, atau kau poenja pipi 
soedjenan. Bisa djadi itoe semoea men- 
djadi satoe ketjantikan, tetapi bisa djadi 

“ djoega boekan. Ia adakah soeatoe hal jang tida 
: bisa dinjatakan dengan dislas ... Sebagian ada 

lantaran berasal tiantik, tetapi kau sendiri poen 
bisa divega berboeat baniak oentoek mendjadi 
tjantik. Kau bisa mempoenjai koelit lemas seperti 
soatra, haloes seperti beloedroe. Dengan atoe- 
ran Pond's kau bisa dapatkan itoe hal jang tida 

   

    

e 

  

bisa dinjatakan dengan djelas: KETJANTIKAN... ' 
9 NDS Poxps 

COLD CREAM 
TISSUE 

SKIN FRESHENER 

VANISHING CREAM 
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toeng tidak ditimpakan kepada ma- 
noesja,— 

Moedah2an. 

Mati digigit andjing? 
Seorang laki toea dari bangsa Sasak di 
Taliwang telah kedapatan tinggal ke- 
palanja dalam semak-semak jang ta" 
djaoeh dari kp. itoe.— 

Menoeroet doegaan, ia mati lantaran 
digigit andjing begitoepoen, ditaksir 
sebagian badannja jang lain telah di 
makan andjing poela.— 

Entah benar entah tidak ini, terse- 
rahlah pada pembatja, tapi kedjadian 
ini soenggoeh menjedih dan mengeri- 

kan 

Amat djarang toeroen hoedjan 

Disana (Taliwang) biarpoen soedah 
moesim barat dan bibit soedah minta 
ditanam, tapi keadaan hoedjan tidak 
mengizinkan boeat diperlakoekan be- 
gitoe, sehingga biarpoen disana soedah 
banjak dilakoekan sembahjang oentoek 
tadi, tapi tanda mendoeng2-poen tidak. 
Menoeroet antara penghabisan boedjan 
dan sesoedah kita berada disana soedah 
kira kira lebih 20 hari tiada hoedjan 
disana,— sehingga kebanjakan sawah2 
beloem ditanami.— 

Hal ini kiranja lekas tertjapai soe- 
paja djangan sampai terdjadi kekoera 
ngan makanan jang hebat sebagai wak- 
toenja pagi mereka tidak mendjadi 
dan katjang dimakan oelat.— 

Terlaloe keras 

Delapan orang dari kp. Klassir Ge- 
meente Seteloek, sedang mereka ber 
henti di kp. Alas boeat meneroeskan 
perdjalanannja ke Soembawa—Besar, 
telah kita tanja apakah lantarannja 
mereka diperdjalanan kaki begitoe dja- 
oeh flebih koerang 93 K,M,), mereka 
menjahoet lantaran ta ada pembajaran 
belasting th, 1937.— 

Mereka kelihatan sedih dan lemas, 
sebab terpaksa djalan begitoe djaoeh 
dan bekal nasipoen mereka ta'ada ba 
wa—-sehingga biarpoen kita desak de 
ngan roepa2 pertanjaan jg kira2 me- 
ngalahkan alasan mereka, tetap mere 
ka berkeras dan menjatakan kebena-. 
ran serta keheranannja tadi. 

kita teroes berangkat poelang. Dalam 
hati kita timboel ingatan alangkah ba 
iknja kalau dimasing2 kp di Soemba- 
wa Besar diadakan perk. amal oentoek 
itoe tapi setelah kita fikir lebih djaoeh 
nanti-nanti (djangan2) jg tersangkoet 
seperti itoe teroes sadja main kirim. 

Penghabisannja kita diam dan tarik 
napas panjang memikirkan perboea 
tan seorang bangsa kita kepada bangsa 
kita sendiri: 

, da kah 

Keberatan Kaoem Moeslimin 
Ada djoega boeahnja. 

Baroe2 ini di Pasoeroean telah di   adakan peratoeran oleh Raad—Agama 

Goenting ini conpen dan kirim sebagai soerat kepada kita 

dengan. lampirkan franco harga 15 sen boeat ongkos kirim 

barangnja, dan nanti kau akan terima dari kita 2 tube tjonto 

dari kedoeanja Pond's Cream dan tjonto? semoea dari anam 

roepa noepoer Povd's. Kirim ini coupon kepada: Pond?s 

Extract Co. Afd. 45 Batavia. 2 

AOA SA AS ar 

Ini coupon moesti kirim sebagai soerat dengan pakai franco 

dari 12'/2 sen atau 5 sen (kalau didalam kotta Betawi). 
. 

  
Sesoedah kita tjatat nama masing2, |   
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atoeranmana jalah apabila ada seorang 
Perempoean jg hendak dikawin oleh 
laki2 bakal penganten perempoean i- 
toe, diwadjibkan datang di Kantoor 
Raad Agama atau dikenaiban oen- 
toek diperiksa terlebih doeloe seraja 
ditanja oleh Penghoeloe apakah ia ma 
oe kalau dikawinkan pada si A. oem- 
pamanja, atau tidak. 

Dengan adanja ini peratoeran, ba- 
njaklah diantara Perempsean2 bakal 
penganten itoe sama dibawa ketempat 
tsb tidak ada jg terketjoeali gadis2 ma 
oepoen Djanda2 Indonesiersnja dan 
lain-lain lagi asal keagamaan Islam, 

Soedah barang tentoe hal sedemiki 
an itoe mendjadi kebesarannja Kaoem 
Moeslimin. Pendoedoek Pasoeroean, 
pertama-tama disebabkan pemeriksaan 
tsb itoe dimoeka Raad Agama dan ke 
naiban semestinja banjak orang laki 
lain maka hal itoe tidak diidzinkan 
dalam sjara' dan lagi boeat orang jg 
berdjaoehan tentoe memakan biaja ti- 
dak sedikit teroetama dalam ini zaman 
dsb. 

Oleh karenanja, maka NO. Pasoe- 
roean tidak tinggal diam sadja, laloe 
mengadakan Permoesjawaratan ketika 
tg 16 Augustus “36 dengan mengoen 
dang beberapa poeloeh kaoem Moesli 
min, kemoedian dengan soeara boelat 
laloe mengambil kepoetoesan: Mema- 
djoekan soerat permohonan 1. kepada 
K. Boepati Pasoeroean, 2. pada Peng 
hoeloe Chakim jg maksoednja soerat 
tsb itoe, mohon Peratoeran jg mewa 
djibkan datangnja bakal penganten pe 2 
rempoean itoe, soepaja dihapoeskan de 
ngan disertai beberapa alasan2. Soerat 
tadi terkirim pada tg 22 Aug. 1936. 
Kemoedian tg 1 Februari 37 baroe an 
mendapat balasan sebagai berikoet sa 
linannja : 

Regent van Pesoeroean 

Pasoeroean 1 Februari 1937 
No. A. 427-33 

Onderwerp : Hal memeriksa baka, 
penganten pere poean, 
Menarik soerat togan Aan 1 

Auggustus 1936 kita 
tahoe bahwa berhoeboeng dengan sox 
ratnja Padoeka Kandjeng Toean A. 
viscur voor Inlandsche Zaken tang 
gal 14 Januari j,l No. 39 Ox   

peratoeran jang mewadjibkan da 
tangnja orang 
nganten di 
atau di kenaiban tidak akan di Ia 
koekan lagi akan tetapi ada djoeg 
kalanja bakal penganten perempoe: 
perloe di datangkan di tempat2 t 
seboet seoempama kalau perloe di” 

idahnja soedah Ii poetoes apakah 
wat atau beloem. 

      

     

   

        

   

  

   
   
   

   

  

     

   

 



   

    

    

    

  

    

   
   

  

   

   
   

  

   

an tani bangsa kita, 
Gisawahnja dll. 
koelak-tengkoe- 

aloe dipegang ken 
Tg sa Naa jg ebanjakan 

  

       

   
   

    

    
    
    

  

    
   

      

apa ini, memang 
s Indonesia mengoe- 

an atau pemandangan 
gan tentang pasar Beras. 

an pemandangan pasar be- 
2 Sin Pos, sekedar soepaja 
sa kita mendapat pemandangan 

  

  

Habat orang jang bafoeta tah 
apa sebab dia ditoeroenkan didoenia 
Me KA 

Si Djoerig tanja djoega hal ini. 
Aih, roegi benar, baroe sekarangta 

nja, padahal dia hidoep didoenia soe- 
dah lama, soedah maoe njoesoel Aboe 
Bedjat. 

Begini soeratnja : Pe 

  

   

      
     

     
      

   

    

   
   
    

    

   
     

       

    
    

    
    

  

    
     

   

     
   

   
   

   

  

   

    

   

Moealim Bedjat! 

Saja harap tidak doeka, ' kebab. ta 
tidak abis2nja akan menanjakan dari 
apa jang saja tidak tahoe, melainkan 
moealim Bedjat jang soedah paham dan 
tahoe boeat menerangkan pertanjaan2 
jang soelit-soelit itoe. 
.Ada satoe orang jang minta tolong | 

diterangkan sama saja, akan tetapi 
saja tidak tahoe, dari itoe saja terse 

— rah pada moealim Bedjat boeat men 
— djawabnja, jaitoe: 

4: Orang di. Doenia menoenggoe 
apa? .. 

1 ta Orang hidoep haroes mendja 
ga apa? dan 

3. Apa jang haroes ditjari ? 

Nah segitoe pertanjaan toe orang 
sama saja. 
Sebeloemnja dan senedikaja saja 

membilang terima kasih atas api 
ngan moealim. Bedjat sama , 

—. DJOERIG. 

  

Saran toa 

. ae EA t 

Nah, begitoe adnitusta, 
Bang Bedjat maoe djawab satoe per 

satos. : 
Soeal No1 

. noenggoe apa? ye 
: Djawab: Orang didoenia boekan| 

| oentoek ,menoenggoe", tetapi oentoek 
'»bekerdja“. Boekan bekerdja djahat, | 
tetapi bekerdja baik. Tapi si Djoerig 
sering salah, kalau sore nongkrong 
sadja, lihat orang djalan, Sampai orang 
jang djalan bingoeng, bagaimana tjara 
nja mengatoer langkah. 

No 2 »Orang hidoep haroes mendja 
. ga apa?" | 

Djawab: Mendjaga si... eh .,. 
. well, dia haroes mendjaga kehor 

matannja. 

“No 3 ,Apa jang haroes ditjari?“ 
“ Djawab: Djangan semata2 tjari ke 

 kajaan, tetapi tjarilah kemoeljaan. 

Dan tjarilah ,,hajoen fi darain" 
. (bisa hidoep dalam 2 tempat), didoenia 
dan di achirat. 

»Orang di doenia me 

      

Ti Barangsiapa Ha didoenia, ia boeta 
N . djoega di achirat. 

“Kalau si Djoerig ngelajap sadja 
didoenia, nanti bakal boleh djoega ke 

. jajapan di achirat. 

    
    

   
Kalau si Djoerig njasar2 di gang2 

sadja, nanti di Achirat boleh djoega 
| njasar2 di gang2 . . hoethamab, 

(alias neraka: klas meong, 

| Kalau si Djoerig njasar2 diroemah 
bang Bedjat, boleh djoega, asal maoe 
Tt « Dena sambel Mpok Bedjat, 

| BANG BRDIAT. 

   
    

   
   

    

      

  

     

  

    

   

V 'rangan dari wakil sadja ti ak me 
: KA Ala : Tg 

1 dd. ni ati Pa     
   

        

ak loeas dalam hal perniagaan 
   

   

   

  

'Oogst baroe jang akan datang, dari 
sekarang roepanja orang soedah dapat 
jaan dari kaoem  Rijstpellers, 

2an boeat membeli padi di 
| moesim panen kelihatan dari sekarang 
soedah ada, Malah terkabar dibilangan 
Krawang dari sekarang orang soedah 
bercontract akan beli padi oogst baroe 
keloearan Djati Sari dan Djati Ragas 
dengan harga f 1,40 per picol basah, 

Di beberapa tempat dibilangan Tji- 
tjoeroek dan 'Tjibadak, soedah lama 
djoega panen dan padi padi jang sete 
ngah basah atau basah sama sekali, se 
bagaian soedah didjoeal pada tengkoe 
lak2 akan goena beberapa pellers di 
itoe tempat. 

Panen di Tjitjoereek dan di Tjiba- 
dak, ternjata tidak berarti boeat pasar 
beras di Batavia. Di sana lantaran 
cogsitnja tidak besar, maka kelihatan 
sampai sekarang tidak diperhatikan 
sebagaimana mesti: 

Akan tetapi kendati begitoe, terka 
bar beberapa peller dibilangan Tjisa 
at Soekaboemi soedah tjobatjoba bi 
kin pendjoealan beras export boeat 
Europa. Terkabar doeloean ada kedja 
dian dengan harga f 140,— per kojang 
tapi belakangan katanja ada djadi Ia 
gi dengan harga f155,— per kojang 
dari 27 picols. 
“Orang doega kalau dibilangan Be- 

kasi, Djati Sari dan Djati Ragas moe 
lai panen di achir ini boelan, boleh 
djadi moelai di itoe waktoe nanti ter 
djadi apa apa jang tersangkoet dalam 
perdagangan beras di West Java, 

Indramajoe roepanja dari sekarang 
soedah digontjang pasarnja boeat oogst 
baroe. 

Beberapa partij beras export boeat 
Europa- telah didjoeal dengan harga 
f 140— perkojang dari 27 picols boeat 
lev Juni sampai Augustus 
Dengan harga jg tsb ternjata pembeli 

nja masih tetap ada. Tapi belakangan 
ketika pendjoeal oendjoek noteeringnja 
f 160— per kojang, kelihatan beloem 
kedjadian djoeal—beli. 

Dengan masoeknja pasar export 
Eurova dibilangan Indramajoe, soedah 
tentoe artinja ada besar boeat oogst 
padi jang akan datang. Dengan har- 
ga jang terseboet djatoehnja harga 
beras itoe djadi kira2 f 5.20 per picol 

“Tapi belakangan kalau Firma2 export 
berani toetoep dengan harga f 160.— 
per kojang, pasti ada membikin lebih 
berarti lagi boeat pasar padinja. 

|. 'Terang sekali lantaran beras boeat 
export Europa soedah djadi dengan 
itoe harga, barangkali dimoesim panen 
orang tidak bisa dapat beli padi de 
ngan moerah boeat dibilangan Indra- 
majoe. 

Selainnja dapat penawaran bagoes 
boeat beras-beras export Europa, poen 
di ini waktoe Indramajoe telah dapat 
kans akan bisa export beras2nja jang 
tergiling dari padi tjeree dan padi 
Srogel ketanah seberang. 

Hal ini soedah tentoe Indramajoe 
dapatkan ketika baik boeat lempar ha 
sil berasnja ke lain tempat dan tidak 
lagi mesti mati-hidoep akan ber 
gantoengan dengan pasar besar di 
Batavia. 

Djikalau Indramajoe dapatkan pasar 
pasar jang baroe, hingga beras beras 
Indramajoe soesah bisa didjoeal di Ba 
tavia, soedah tentoe effectnja ada besar 
sekali boeat Krawang. 

Krawang jang baroe sadja ditahoen 
ar 'Ijang baroe laloe moelai beladjar 

membeli padi dengan harga moerah, 
. ada sangat dikoeatir di ini tahoen me   

   . Ireka bersikap lagi seperti balasan th. 

  

    
    
   

  

“Tenten” Malas “Ser kebtat 
balasan itoe jang memoeat bagian, bo: 

. leh mendatangkan naa "2 bagi 
'Kaoem Moeslimin.     

    

    

  

Ijang laloe. 

. Ini matjam penjakit jang sela- 
Ioe e berdjangkit disanoebarinja kaoem 

tar dibilangan Krawang, ada  di- 
koeatir sangat di ini tahoen nanti men 

Hj Giaa lagi. 

(Akan disamboeng)   

ras itoe, asalnja dari | 
kiran bagi para ambtenaren Goeber 
nemen. Saban hari kita dengar dari 
kanan dan kiri dari mereka jang ber 
kepentingan, bilamana ada pengoeba- 
han ini. Apakah perchabaran disoerat 
kabar kaoem sana betoel, Java Bode 
jang siarkan chabar tentang kenaikan 
gadji, 

Sebetoelnja kejakinan kita memang 
:lada, Gadji kaoem ambtenaar moesti 

dinaikkan. 
' Memboeat peratoeran baroe tentang 

gadji, soedah djadi boeah toetoeran 
dalam pergaoelan hidoep kita. 

Directeur van Financien telah me- 
ngadakan permoesjawaratan dengan 
Hoofdambtenaar voor Algemeene Amb 
tenaarszaken, soepaja ada kenaikan 
ini. Tentoe moesti mengambil waktoe 
jang lama sekali, karena mereka moesti 
mempoenjai peroendjoekkan jang me 
nerangkan, bahwasanja kaoem ambte 
paar pada waktoe sekarang soedah sa- 
atnja boeat dinaikkan gadjinja, 

Tjobalah kita lihat di doenia parti- 
culier. 

Didoenia particulier semoeanja pe- 
gawainja soedah diperkenankan kenai 
kan gadji, djoega dalam doenia per- 
himpoenan jg mempoenjai pegawainya, 
soedah beri kenaikan gadji, sebab me 
reka tahoe, waktoe sekarang semoeanja 
harga barang2 naik dan patoet dinaik 
kan gadji mereka. 

Akan tetapi bagaimana dengan pe- 
merentah ? 

Pemerentah mesti mentjari gegevens 
dahoeloe, pemerentah mesti mengambil 
waktoe dahoeloe oentoek menaiki ga- 
dji kaoem ambtenaar, Bureaucratie 
memaksa keadaan ini. 

Semoeanja tjari gegevens, adakalanja 
gegevenusnja jang ada menjatakan, 
bahwasanja kaoem ambtenaar tjoekoep 
dengan gadjinja sekarang. Tjobalah 
'kita batja, apa kaoem P,G.I.ers bilang 
dalam madjallahnja »Persatoean Goe- 
roe“, boelan Januari" 1937 No. 1, ha 
laman pertama, Tengah isinja : 

Pengoebahan 'gadji soedah djadi fi-| 

Leah mann ama sanam 0 2aarnaama 

  

  

Oleh Realist 

»Jang sedapat-dapatnja diterima dari 
golongan pegawai jang berkepentingan 
sendiri dan pemeriksaannja poen hen 
daklah dilakoekan dengan teliti. Dja 

soember jang boleh dipertjaja. 
Boeat mengetahoei berapa keperloe 

annja seorang goeroe kepala, $chool- 
opzieners dan  Hoofdschoolopzieners, 
ada seorang Inspecteur dengan sambil 
laloe menanjakan kepada beberapa o- 
rang kepala sekolah, dan schoolopzie- 
ner berapa banjaknja keperloean hi- 
doep toean2 itoe dalam seboelan se- 
dang minta ditoelisnja itoepoen pada 
waktoe itoe djoega. 

Kita rasa pemeriksaan jang seroe 
pa itoe tentoe tidak akan menimboel 
kan kebaikan dibelakang hari, mala- 
han tentoe akan menimboelkan kero 
tjetan lebih dari jang soedah2. 

Siapa jang dapat menjeboetkan be- 
rapa berapa keperloean hidoep seboe- 
lan2nja jang sebenar2nja diloear kepala 
apa lagi pegawai negeri, jang mem- 
poenjai kebiasaan segala oeroesan 
dapoer dan roemahnja diserahkan 
kepada isterinja. 

Biarpoen tidak semoeanja, tetapi sa- 
toe doea tentoe ada pegawai negeri 
jang memegang kasboek tentang ke- 
loear masoek wang dalam oeroesan 
roemah tangga. Djika diambil dari 
sitoe, tentoe angka2 jang terdapat 
disitoe boleh dan sah akan didjadikan 
pertimbangan. 

Kita harap moedah-moedahan jang 
soeka. mengadakan pemeriksaan itoe 
jang betoel, agar terhindar dari pada 
ekor-ekornja jang tidak akan menje- 
nangkan pihak madjikan dan pemakan 
gadji." 

Sekianlah jang kita batja dalam 
»Persatoean Goeroe“. Sesoenggoehnja 
kedjadian demikian. Kita djoega tidak 
setoedjoe dengan adanja ini, sebab pada 
waktoe ditanjakan itoe oleh kaoem 
madjikannja tentoelah soesah sekali di 
djawabnja dengan segera, tentoelah   gegevens jang diberikan kepada kaoem 

ngan seperti jang kita dengar dari 

Imadjikannja boekan dengan semestinja. 
Teropong terboeka, lajar kelihatan, 
Tentoe kejakinan kita ada didjoe- 

roesan 'itoe, djadinja boekan sadja 
kaoem pendidik sadja jg koerang se- 
nang, tetapi semoea pegawai Negeri 
moesti dan seharoesnja koerang senang 
dengan adanja ini. 

Didalam Tweede-Kamer ada voor- 
loopig verslag dari begrooting Indo- 
nesia, diantara itoe kita batja. Bebera 
pa anggauta beranggapan, bahwa ke- 
adaan keoeangan di Indonesia ini soe 
dah moelai baik dan rasanja kebaikan 
itoe akan teroes meneroes djoega. 

Jang lain lagi mengatakan, bahwa 
pegawai Europa dan Boemipoetra mes 
ti dinsikkan, lantaran tiap tiap ke- 
naikan harga penghidoepan tentoe tak 
akan dapat dipikoel lagi, djika tidak 
bersamaan dengan kenaikan pendapa 
tannja. Banjak anggauta jang mema- 
djoekan keberatan terhadap atoeran 
gadji regionaal. 

Di negeri Belanda kita sada ba- 
tja verslag itoe. Nederland dan Indo- 
nesia letaknja beriboe riboe kilometers 
djaoehnja. 

Apakah disini moesti ditanggoeh sa 
dja, moesti didiamkan sadja, tentang 
hal kenaikan gadji kaoem ambtenaar 
Negeri. Soedah banjak boektinja, tjo 
balah kita lihat keadaandipasar pasar 
tentoe kita akan dapati angka angka 
jang menoendjoekkan kenaikan barang. 

Pendapatan kita dari sekarang pe 
merentah moesti mengoesahakan kena 
ikan gadji semoeanja kaoem ambtenaar 
djangan menoenggoekan lagi gegevens- 
gegevens,' sebab boekti soedah ada, 
dan di Nederland djoega soedah me 
njatakan hal ini. 

Patoet sekali kaoem ambtenaar Ne- 
geri dapat gadji jang sepadan dengan 
keadaan zaman ini, patoet sekali Pe- 
merintah mengichtiarkan dengan se- 
gera, agar soepaja ada kenaikan gadji 
ini, djangan tanggoeh lagi, sebab dji 
ka kita masih toenggoei sadja, tentoe 
achirnja kaoem ambtenaar menoenggoe 
idam-idaman jang tidak ada roepanja. 
Sekarang sa'atnja boeat memperbaiki 
gadji ambtenaar. 

bom tak anta ne   
  

Remnja hydraulisch   85 K. M. sedjam 

bentoeknja dan caroserienja : 

»SEDAN“ dan ,,CABRIOLET“ 

kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter 

AT | MODEL 
5 O Ol 

  

Kereta ketjil dengan mempoenjai sifat2nja kereta besar. 

Kereta jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa Maapa 2 matjam 

4 versnelling dengan synchronis 

veiligheidglas disekitarnja. 

Nee roda depan jang tidak bergantoengan satoe sama lain — dan memakai 

N.V. Automobiel Mij. FIAT—-JAVA 
Koningsplein Zuid No. 2 — Telefoon Knt. WI, 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum 

      

  

         



  

   3 telah men akan 

    

   

  

   

  

   

  

   

    

   

      

      

  

   
     
     

    

   

    

  

       

    

     

    

   

loear negeri 

    

      

gai biasa ketika 
Leon Blum jang t 
oetjapkan merana 

      

   

   
selesai, tetapi 
diteroeskan 

. matiek. 
Diterima berita bahwa Delb 

ngatakan poela, demi 
»Andjoeran pembitjaraa! 

paja diteroeskan men: 
plomatiek, akan terbit d 
Inggeris, oleh: seb: 
Duitschland jang mana 
|hanitoe demikian poela 
-nolakan Duitsehland tidak 
tjoetkan sendjata, | na eroetama 

. mengenai Me | 
s 

     

    

    

  

   

  

   

     

  

    

  

   
    

   

    

     

  

     
   
    

  

    

     

  

   

    

. mengenai An | 
akan djadjahan, masih 
mendjadi perhatian p 

Dalam soeatoe sverat jang dia 
kan kepada , Times“ Sir Olaud. 
jang doeloe Gezant 
bon, menoendjoekka 
ngembalian djadja 
itoe sama sekali k 
peroedjoedkan, oleh 
sendiri sama sekali tid 
idzinkan atau membe 
nganyika kembali, set 
van Afrika sama sekali menoel 
la oentoek memberi an | 
Afrika Selatan-barat jg doeloe kepoe-| d. 

njaan Duitschland, kej Juitscbland | 
“Tetapi bal itoe € 6 
ada perloenja oento 
rita2kan kepada Duitschland, bahwa 

— mempoenjai djadji ye tidak ada 
faedahnja, oleli sebab kata2 jang se 

matjam itoe adalah menimboelkan | k 

ingatan kembali kepada soeatoe tjerita 

  

          

    

  

  

    

    
   

  

   

    

   
tas dengan Kameroen, dan Belgie a| 

“Ikan memberikan sebagian dari Congo, 

h|dan Portugal akan memeberikan seba 

gian dari Angola jang berhoeboengan 
(dengan moeara soengai Congo. 

Jan kata Sir Claud-hanja moengkin, ma | 

| uakala Engeland jang merantjangkan. 

ah sidang minggoean dari Kabinet Ing 
|geris adalah pidato Hitler itoe meroe 

jg| beberapa hal, 
and| Dalam lingkoengan2 itoe djoega diy 

Iterangkan, bahwa Kabinet pada saat/| . 
ini beloemlah melihat soeatoe djalan 
Toentoek mengambil soeatoe kepoetoe 

olisan jang pasti tentang itoe soal2 dja 

ilbagi adres Engeland, 

a- kembali ke Londen dari Belyn, moeng 

bl dan eteroesnja didoega poela bahwa 

Lani. tetangganja. jang 
W: Na harta itoe 

dja. 
aud NN ita bahwa | 

pada Duitschland akan diberikan se 
dari Nigeria-Barat jang mem- 

| “pe hoeboengan ke laoet itoe 

ja akan dimasoekkan poe 
oe Tastah mandaat jang berbatas 
gan Nigaria, sedang YFrankryk a- 

n memberikan sebagian jang berba 

   

Penjelesaian sematjam ,itoe demiki 

' Dalam pada itoe, ketika diadakan 

(pakan soeatve soal jang teroetama. 
'Menoeroet berita2 jang dipertjaja 

bahwa pidato ini tadinja lebib doeloe 
telah dipeladjari oleh acbli2, hingga 
kabinet sanggoeplah oentoek menanja 
kan hal itoe teroetama'jang mengenai 

En biarpoen kiranja sebagian da 
i pidato Hitler itoe jang mengenai 
2 dj jadjaban terseboet, dioetamakan 

Pendapatan cemoem bahwa Ambas 
Von Ribbentrop jang telah 
- 

   

kin akan memberi tahoekan tentang 
istian arti kata Kanselier terseboet 

  

soeatoe masa jang baik ke 
lak akan diberikan keterangan pan 
djang lebar tentang itoe permintaan2 
Duitschland #jg-menoedjoe djadjahan. 

Disampingnja orang berpendapatan 
bahwa hari : (peringatan Duitsehland 
pada tanggal -21 ini boelan itoelah 
kelak-jang telah dipilih mendjadi sa- 
at tempat mengeloearkan Pepana 
tapebio,   Sena ane” seorang kana, jg 

    

  

  

“Pom Y.D.G. 8 Ka Menate 105,26 

meter Studio Defensielijn v.d. Bosch 

Senen 8 Februari 

'5,— sore Lagoe Tiong Hoa 

   

      

5» AB Lagoe Arab Ito C3 Mana soeka 
6.30 Membatja s.k. Re 0 Gambang kromong 

1 TO—13 Kluchten dari Kwi 
T.— Badai Lagoe Melajoe Toemboe marhoem 

'7,30 ,  Mendjawab soerat dan|1939 ,  Meneroeskan gambang 
: Rapport oleh Pengoeroes : kromong n 

PENA ak Klenengan Wiromo Se-|11.— Gamelan Djokja 

djati... Eror 3 Toetoep 
S0» Toetoep Tk Ta : 

Ke ua Sel Febr, 
Selasa 9 Februari. an enn R DR 

: 3 bi (Bandoeng) 
8.30 pagi agoe jawa. : SANA 

.— Tn Laka Melajoe 5.— sore Krontjong 
9,30, Gambang tg 5,80 , Gambang kromong 

fppaa am... Toetoep. 6— Gamelan Djawa 

12,— ang Lagoe haldn Padat (Batavia) 

12,30 .Lagoe ta dan Ke-| bh... Lagoe Ambon. 
tof rak 5380 ,” Gamelan Djawa 

PikO, ra rontjong G3 U Gamelan Mangkoenegaran | 

Bean  Toetoep. "IBU, Gambang Kromong 

8,— sore Lagoe Arab | (Batavia Bandoeng) 

5,80, Keterangan tentang The- “75. malam Berita soerat kabar 
3 osofie oleh t. Kadiroen| 715 4 Yang Khim. : 

AA 33 : Ra Na Lezing dari Indjil 

6,380 — Membaija ag 155 “h Njanjian Batak 

7, — malam Lagoe Melajoe AA 8,15 '»  Lagoe “Arab dan Toerki 
1 21. an Tag tentang| 8,30 Gamelan Djawa 

t. Koesoema- 11,30 » Toetoep 

en ? oen Boodas oleh | PROGRAMMA V.O.R.L. 

2 R. Zn Ca Zender YDH. 7 golfengte 
MB 1 MPosloBp BNN Ba 
Ka 107, 53 meter 

" PENJIARAN IMOER | Senen, 8 Fe La 

(Djawa Berat) | bi— sore Lagoe Djawa (spec, gen- 
(Batavia) 2 . dingan) 

"bo Berhenti 
Senin, 8 Febr. 

7.— malam Lagoe Krontjong 
(Bandoeng) 146 Berita soerat kabar 

-- sore Lagoe Toerki dan Arab| 8,— , Ketjapi: orkest ,Sakadar- 

30 Lagoe Tionghoa « na“ dipimpin oleh toean 

Lagoe krontjong R. Doeleh Tirtaatmadja 

Lagoe Soenda 190— ,  Toetoep 

(Batavia) 
5— Lagoe Djawa 
5501 13 Lagoe Arab 
Oon Krontjong 

(Batavia Bandoeng) 

7.— malam Berita soerat kabar 

     

                          

    

  

   

        

   
    
    

   

      

Pita biroe .... 
boelan lamanja, 

Bagaimana banjaknja 

toedjocan jang sama 
pita biroe, kalau sadja pita biroe itoe di 

adakan oentoek toestel?2 penerimaan soeara 

jang paling baik. Ini toestel? baroe dikerdja- 
kan dengan memakei semoea pengalaman 
jang telah didapat selama beberapa tahoen 
oentock bisa membikin toestel? penerimaan 
soeara jang paling 
Belanda. Beberapa banjak pendapatan? baroe 

dan ketechnikan jang diperhaloes ada dipa- 
kaikan di toestel? Philips jang baroe. Dengan 

ini toestel? baroe orang bisa menerima soe- 

ara tetap jang mengherankan. Dengarkan 

sendiri! Kau akan bersenang hati! 

PHILIPS 323” 
DJOEGA BISA DAPAT BOEAT GELIJKSTROOM NETTEN B0EAT.3 23 U 
HARGANYA 323A F298..HARGANJA 323U '31B.. 

PHILIPS ' MEMPERSEDIAKAN 
SOEARA: DAN JANG SANGAT TJAKAP BAGI 

pertaroengan berboelan- 
jang diperhatikan oleh 

beriboe-riboe orang dengan betoel. 
pakerdjaan jang telah 4 

dilakoekan sebeloemnja itoe. Semoea per- 
moelaan kerdja, jang 
kan oentoek memadjoekan toestel? peneri- s 

maan soeara iang baroe, adalah mendjadi 

SOEARA JANG 
PHILIPS 323 A 

1 ning. 

jang speciaal 

seperti 

Europa. 

menjeternnja. Philips telah kerdja- 

oentoek memperoleh 

baik boeat Hindia- 

  

      

DISAMPINGNJA SIFAT" BAIK DARI PHI. 
LIPS POENJA TOESTEL? 

ADA MEMPOENJAI: 

1. Penjeteman jang tetap biarpoen bisa ter- 
Gjadi gontjangan' didalam lichtnetspan - 

2 Bisa memilih soeara dengan Ssanget meng- 
herankan dan bisa menerimg zender' jang 
koerang koeat fersebab schakeling? baroa 

3 Spoel' dari ,,Advanced maftiAndoetanka” 
schakeling jang tida bisa hilang dan ba- 
njak lagi lain perbaikan, antara mana 

push pull" 
kwaliteit dari penerimain soeara ampir 
bersamain dengan keadafin penjiaran di 

Systeem speciaal oentosk mengatoer kasar 
dan haloesnja soeara mengasih pertang- 
goengan oentoek tjepat dan gampang 

klaverveerafstemming. 

Dipakaikan lampoe? kortegoH baroe jang 
gemetaliseerd dan hirnat. Oleh karena ini 
emakaian stroom sedikit sekali: 

Kira DO 

    

   

  

PENERIMAAN 
TELAH  TERMA8JHOER, 
SELAINNJA DARI ITOE     

     

    
   

     
   
   

    

   
    
     

    
   

  

indtrap membikin 

Ini di 'perlekas poela oleh 

hanja 

  
  

INSTALATIE (ALAT ' RADIO) JANG ' MENGOEA IKAN 
MEMPERDAPAT SEGALA MAKSOED 

  

2 

6,— 
7.— malam 

7,45 
8-5 

8,30 
8,45 
Ka 
10,— 

5,— sore 

5.20 
5.40 

630 
gm malam 

"Ika 

10.— 
10.30 
11.30 

Selasa 9 Febr, 

Sore 

” 

. 
S
s
 

3
 

S3
 

sy 

Lagoe Djawa 
Berhenti 
Lagoe Soenda (ketjapi- 
orkest) 
Berita soerat kabar 
Lagoe Hawaiian 
Membalas soerat-:soerat 
Lagoe Melajoe 
Radio tooneel Soenda 
Toetoep” 

PENJIARAN TIMOER 

(Djawa Timoer| 

Senin, 8 Febr. 

» 

B
E
 
S
O
3
 

AN 

(Djokja Semarang Soera 
baja Solo) 

(Soerabaja| 

Lagoe Bali 
Lagoe India 
Lagoe Ambon 
(Djekja, Semarang, Soe- 
rabaja, Solo). 

Lagoe Arab dan Adzan 
Krontjong 

Berita soerat kabar 
Gamelan 
Yang Khim 
Krontjong 
Ketoprak 
Toetoep 

Selasa, 9 Febr, 

10,— pagi 

(Soerabaja, Djokja, Sema- 
rang, Solo) 

Wajang koelit 

2,— Siang Toetoep 

5,— sore 
5,80 

Bia     7 
7,15 

»” 

(Soerabaja) 

Hawaiian 
Lagoe Melajoe 

(Djokja, Semarang, Soera 
baja, Solo) 
Krontjong 

— malam Berita soerat kabar 
Lagoe Tionghoa 

Tah Lagoe Arab 
Be Membatja @oer-an 
Gb: ih Gamboes 
Beko Lagoe Arab 
11.30 , Toetoep. 

PROGRAMMA. NIROM 

Penjiran Barat 

Archipelz. 99 (dari 11.00 tym 12.00 
atas 05 m). West-Jaya: Batavia 126, 
Bandoeng,120 Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192: 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe 

rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
1, Djokja 181, Solo 188, "Tjepoe 186, 

Senen, 8 Febr. 

Boeat anak anak oleh 
oom Dick 

6,03 sore 

7,— malam Berita s. kabar 

7, — malam Berita soerat kabar 
20 Serieus program 
8.10, Avondwijding 
Sana Orkest Nirom 
930 3 Main bridge 
BO an Lagoe aneka warna (gra 

mophoon) 
10,— idem 
TO 'Toetoep 

  

  

  

Lelang di Betawi 
Selasa 9 Februari '37 

Lelang commissie (malam) di Ko 
hingspl. Z 17 oleh John Pryce. 

Lelang diroemah tocan M.H.E. van 
Raay di Regenteslaan 11 oleh Welte 
vreden, 

|. Lelang diroemah t. Lay Tet Loeng 
|di Kemajoran 49 oleh Dw. Blom. 4 

10 Febr, Rebo. 

0 lelang Commissie di Kwitang Goleh 2 
IF. de Seriere. a 

lelang di roemah t. J.W. Brouwer 
di Waterloopl. Z. 3 oleh John Pryee, 

Kemis 11 Febr. '37. 

Lelang diroemah toean Lie Eng' 
Hoat di Parapatan Gambir 55, Oleh 
Dw, JLM, Bond. 

Lelang diroemah toean A.A, M, G 
Vos di Bondowosoweg, oleh John Pryee 

Lelang Weeskamer di Molenvi, O. 1 
oleh Weeskamer, 

lelang commissie (mala) 
di Molenvl. West « 
oleh @. A.A. Krynen 

lelang di roemah tocan Abd. Hamid 
di Pekodjan 50     

1204 Lagoe roepa roepa 
8,10, « Peladjaran bertjakap2 ba 

“hasa Inggeris 
SOu Orkest Nirom 
0305 0g Berita. sport dari Phohi 
MOU Lagoe gramophoon 
10— Lagoe dansa 
HO 1 Toetoep 

Selasa, 9 Febr. 

6,30 pagi  Gymnastiek 
MA un Lagoe gembira 
8, — Toetoep ' 

11,03 1 Pertjakapan anak2 
Neta Serieus muziek 

12.05 siang Lagoe popoeler 
ON an Orkest Nirom 
en Berita soerat kabar ' 
0 3 Richard Schmidberger 

Di Lagoe popoeler 
Da Mengoelangi berita s.k, 
2.90 "3 Toetoep. 

6.03 sore Peladjaran bahasa Ing- 
geris 

6.30 Lagoe sore oleh Dw. J. Blom, 
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Kak 

ANA pet arena amen 

937 tahoen ke 5 
    

  
  

  
  

  

    

3 loranatan 

Leerplichtboeatrajat di Etiopia 
| akan didjalankan, dan Italia hendak 

. boektikan kepada Inggeris dikemoe- 
| dian nanti, apa jaug ia soedah dapat 
“perboeat didalam waktoe 5 tahoen. 
Bagaimana kiranja nanti akibatnja, 
kita ta' dapat meloekiskan, akan tetapi 
bahwa boedi itoeta? ada lawannja, me 
lainkan mendatangkan sahabat, itoe 
lah soedah njata: Ta 

Melihat segala itoe, maka perloelah : 
'yasanja, djika seloeroeh ra'jat di Ne- 
derland mendjadi sehati dan soeka 
mengerti, bahwa kita bangsa Indone- 
sia itoe djoega (menginginkan leer- 

“plicht itoe, jang dengan djalan 
“moedah bisa dikerdjakan soenggoeh- 
poen dalam zaman jang penoeh pes- 

' sinisme ini. Bermoela ta' ada salah- 
nja, kalau analphabetisme di Indone- 

sia sini seberapa dapat dienjahkan 
dengan pertoeloengan kaoem2 jang 
werkloos-misal Bangsa Belanda jang 
menerima sokongan oeang tetapi se- 
nantiasa tinggal memeloek tangan 
sadja, hingga kepandaian mereka itoe 
selama tidak bekerdja, ta“ ada goenanja. 

Tiap werklooze diwadjibkan dalam 
3 boelan memberi peladjaran toelis 

| dan membatja kepada 40 orang, de- 

ngan pertjoema, diharoeskan mendjadi 
wandelende onderwijzer masoek kam- 
poeng keloear kampoeng. 

Inilah pembantrasan tentang boeta 
: 'hoeroef, dan achirnja dikemoedian| 

|. manti ta' ada seora 

dalam badan Wetgevende Raad : | 

,My Lord,..,. with Mp0Ot, of our 
-countrymen, sunk in ignorance, how 
can the advantages of sanitation be 

13 3 properly appreciated? And how can 
- the industrial efficiency of the worker 

| be improved? With 94pCt, unable to 
| read and 'write, how can the evil of 

superstition be effectively combated ? 
And how can the level of life in the 

2 | country be raised ?“ 

|. Jang dalam bahasa Indonesianja 

- kira2 demikian maoenja: ,0, Toehan 
. dengan 94pCt, bangsa kita, jg terdja- 

.. toeh dalam kebodohan, bagaimana 
' kita dapat madjoe dan menghargai 
halnja kesehatan, bagaimana kita 

- mentjakapkan mereka boeat bertenaga 

memadjoekan negeri? Dengan 94pCt. 
Pena - jang tidak mengerti toelis dan batja, 

: ' bagaimana kita dapat melenjapkan 
segala tachajoel dengan sempoerna '? 

| dan bagaimana kita Lisa meninggikan 

— “deradjat penghidoepan dalam negeri ?“ 

| “Maka sebab itoe, hendaknja di Ne- 
derland, segala partij soeka mengarti, 

bahwa bangsa Indonesia jg dianggap 
oleh Grondwet sebagai bangsa Neder 

land ingin mendapat djoega koernia 
| jang didapat oleh Ra'jat di Nederland 

jg soedah mendapat leerplicht semoe- 

h: rapkan apa? 

Ja abad XX diwaktoe leerplichtwet 
moelai berdjalan. 

Th. 1937 jg telah tiba dengan per 
kawinan agoeng dari Sri Poeteri Ju- 
liana itoe, adalah soeatoe tanda baik 
bagi Nederland, diwaktoe mana di 
Indonesia tidak nampak orang jang 
'merasa berbeda haknja sebagai ra'jat 
oentoek toeroet merajakan hari itoe. 

Semoea wakil2 dari Indonesia jang 
mengoendjoengi perkawinan Agoeng 
'di Nederland itoe, adalah terkitoeng 
Zelfbesturep dan ningrat-ningrat, hing 
ga boleh dikata mereka itoe toeroet 
djoega mewakili kita, kalau kita soe- 
ka mengarti itoe, dan tidak berlakoe 
apatisch terhadap perhoeboengan 
antara kaoem agoeng Nederland de- 
ngan kaoem Agoeng Indonesia. 

Boekankah nampak disitoe tanda 
setia dan verknochtheid ter 
hadap Nederland ? 
Tandakesetiaanjglebih 

dariitoerasanjata'ada! 
Kedjadian jg ta'dapat diloepakan 

sa Indonesia pada oemoemnja. 
Boleh setengah orang nanti menga 

takan jg wakil2 tadi tidak mewakili 
bangsa Indonesia seloeroehnja, tetapi 
pendapatan jg sematjam ini tentoelah 
dari fihak jg tetap ta“begitoe memen 
tingkan perhoeboengan itoe. Poen ta' 
kedengaran soeara protest ataupoen 
jg seperti itoe. 

| rang lagi jang akanj ” Dalam doenia jang soedah mod 
|. mengadoeh sebagaimana di India Hon, NN tuan Bap opa 
“GK. Gokbale pernah mengadoeh 

ini, dimana Staatsman2 djoega soedah 
moelai merobah anggapan jang lber 
hoeboengan dengan tanah2 djadjahan, 
dengan diam bangsa Indonesia poen 
mengarti bahwa Nederland masih per 
loe baginja, poen mengarti bahwa In 
donesia kalau tidak dengan pertoeloe 
ngan Nederland ta'dapat menoeloeng 
sendiri oentoek bertjokol sebagai tanah 
jig memerentah atau berdiri sendiri. 

Ra'jat Indonesia sebagai ra'jat Be- 
landa, mengharapkan dengan sepe- 
noeh penoeh rasa adil, agar Indonesia 
dianggaplah mendjadi bagian Neder 
land dalam arti sedalam dalamnja 
ataupoen sebagai kolonie jg menda 
pat pangkat dan menerima volle- 

digzelfbestuur. 

Kita berseroe pada Ra'jat Neder- 

land seloeroehnja : Berikanlah pada 
kita, kebesaran itoe, jg selaloe men 

djadi tjita2 Indonesia. 
Berikanlah pada kita: Volks- 

vertegenwoordiging! 
Dan baroelah, dengan tjara itoe ki 

ta bisa meloloskan diri dari soal poli 
tiek jg selaloe mengganggoe pikiran 

negeri, menimboelkan conflict antara 

abli pikir jang mengharapkan Neder- 

land-Raja, tetapi dalam soal Neder- 
landscbe grootgedachte masih seperti 

dilipoeti oleh antithese Heer- 
scherdanoverheerschte, 
Nederland verzette deba- 

kens! 

  

'Typisten dengan bertempat di Djakar 
PW Ita dan Bogor, examen mana adalah 

#8! Idibawah pimpinan satoe Commissie 

WM lig diangkat oleh Typisten Cursus Dja 

  

SA “Instituut »Burtama" 5 

2 Dari Bogor pembantoe kita menoe- 

Instituut Burtama jang bertempat | 
i Pavl. T.R. Schoolweg 6 Bogor jang: 

'hanja memberi peladjaran| 
1 sadja, sekarang telah ditambah 

—. dengar Dita Arda Handelscorrespon- 
. dentie, Boekhouding A & B Stenografie 
dan Engelsch dengan dipimpin oleh: 
bangsa Indonesia sendiri, dan goeroe2 

onja djoega semoeanja terdiri dari. 
bangsa Indonesia jg semoeanja mempoe 
njai diploma oentoek memberi pela 
'djaran dibagian2 terseboet. 
. Dalam tiap2 3 boelan sekali Insti 

|. Auut tsb. mengadakan examen oentoek | 

karta, Bogor dan Soekaboemi oentoek 

| mendjadi Commissie Bond examen 
dari Typisten cursus terseboet, jaitoe 
adalah terdiri: Voorzitter t. Dr. Soe 

tt Ibroto, Secretaris T, M. Soerjodipoetro 
'Hoofdcommies Gemeente Batavia dan 
sebagai Leden adalah toean2 R. M. 

Soeriosoedirdjo, A. Noerasa Hoofd 

Typist Gemeente Batavia dan toean 
(Abdul Latif Leeraar P.R. Djakarta. 

Semendjak dari moelanja berdiri, 
typisten cursus terseboet telah 7 kali 
mengadakan examen, examen mana 

adalah menjenangkan sekali karena 
'terboekti moerid moerid jang telah da 

pat diploma examen jang telah soe 

|dahsoedah itoe, sekarang soedah ba 
injak jang mendapat pekerdjaan, jaitoe 

menoeroet berita jang kita telah teri 
'ma dari mereka, seperti jang loeloes 
di examen dalam boelan Aug. 1935 : 

1, Mansoer sekarang bekerdja di   

itoe,adalah satoe vuurproef boeat bang | 

|Boschbouwproefst. Buitenzorg. 
2, Mohd, Ngadenan di K.G. Btz. 
3. Djohro diperoesahaan sendiri di 

| Tjileboet. 

Jang loeloes di examen dalam boe 
lan October 1935, 

1, Koesnio sekarang bekerdja dikan 
|toor V.V.L. Djakarta. 

'2. Aboehasjim di Economiesche Za- 
Iken di Batavia. 

:8. Soegiono dikantoor Irrigatie di 
Batavia, i 

4. Soeminta di Belastingskantoor di 
Buitezorg. 

5. Sjarifsoerapradja di Plantenziekten 
di Buitenzorg, 

jang loeloes diexamen dalam b oe- 
lan December.1985, 

1. Joesoef bekerdja di Bosehbouw- 
proefst. Buitenzorg. 2. Ateng idem. 

jang dapat diexamen dalam boe- 
lan Maart 1936, 

1. Ambarak bekerdja diperoesahaan 
sendiri di Indramajoe. 2, Tan Tjeng 
Piet di Onderneming di Buitenzorg. 
3. Soeharto di kantoor B.O.W. di Te- 
loek Betoeng Sumatra. 4. Joenoes di 
kantoor Bosehbouwproefstation Buiten- 
zorg. 5, Lili dikantoor eenjarige ge- 
wassen di Buitenzorg, 

Jang dapat “di. examen dalam 
boelan Juni 1936: 

1. Arsadi bekerdja di kantoor Bosch- 
bouwproefst. Buitenzorg. 

2. Sapri di Dept. V.O. di Bandoeng. 
3. Agoes Soebroto dikantoor Proef 

station Buitenzorg. 
4. EK. Daglan di Onderneming di 

Tjiandjoer. 
5. Abdullah Badjened diperoesahaan 

sendiri di Buitenzorg. 
6. Achmad Badjoeri di Laudbouw 

Kundig Instituut Buitenzorg. 
jang dapat examen jang achir-achir 
ini jaitoe pada boelan October 1936 
dan boelan Januari 1937 adalah, 

1 Oeriamah, 2 Soeparma, 3 Tjoea 
Sin Po, 4 Hoesen, 5 Soedirdja, 6 
Oemimartikah, 7 Roemlah, 8 Soehandi, 
9 Siti Saudah, 10 S. Mariam, 11 Juf. 
Rapiah, 12 Maskamah, 13 Aswoelan, 
14 Loe Lim Koe, 15 Oesman,: 16 
Rd. Moh, Safei, 17 Soejono, 18 Momo 
dan 19 Mohd. Dachlan. 

Semoeanja jang terseboet diatas ini 
beloem bisa kita ketahoei dimana-mana 
mereka sekarang bekerdja, karena kita 
beloem mendapat kabar dari mereka, 
moedah-moedahan nanti mereka jang 
terseboet diatas soeka memberikan ta 
hoe kepada kita agar kalau perloe di 
kemoedian hari bisa kita oemoemkan 
lagi. : 
Disini bolehlah kita peringatkan se 

dikit, bahwa beberapa th berselang di 
mana-mana kota jg besar-besar Insti- 
tuut jang hanja memberi peladjaran 
Typen dan lain-lainnjaitoe kebanjakan 
hanja dikerdjakan oleh bangsa asing. 

Sjoekoerlah pada waktoe sekarang, 
hampir ditiap kota soedah banjak In 
stituut jg didirikan oleh bangsa kita 
sendiri, ini soedah menandakan bahwa 
bangsa kita sekarang soedah insjaf se 
dikit kepada pekerdjaannja oentoek 
berdiri sendiri. 

Benarlah pekerdjaan Instituut itoe 
kalau dilihat dengan sekali liwat sa 
dja, adalah pekerdjaan jang ketjil-ke 
tjilan sadja, seolab-olah tidak bergoe 
na dan berfaedah bagi masjarakat dan 
bangsa, akan -tetapi kalau kita selidi 

itoe ada djoega faedahnja bagi bangsa 
dan noesa, jang berarti djikalau kita 
mendirikan Instituut itoe bisa meno 
long pada bargsa kita jg tidak mam 
poe membajar cursusgeld jang mahal2 
jang mana bangsa kita oemoemnja ke 
banjakan terdiri dari kaoem jang se- 
derhana sadja. 

Selain dari ini “djoega sedikit2nja 
ada meninggikan harkatnja tanah air 
dan bangsa, menandakan bahwa bang- 
sa kita djoega bisa berdiri sendiri di 
tiap tiap bagian apapoen djoega beik 
dibagian jang ketjil2. maoepoen diba- 
gian jang besar besar sekalipoen. 

Alangkah bagoesnja kalau separoeh 
dari seloeroeh Instituut bangsa kita 
jang ada ditanah Indonesia soeka di 
ikat oleh satoe organisatie seperti me 
ngadakan examen boeat. moerid2nja 
diadakan bersama sama dipimpin oleh 
satoe Commissie,seoempamanja sadja 

Typisten Cursus Oepaja Karja Dja- 
karta, Soekaboemi dan Instituut Bur- 
tama Buitenzorg itoe. 

Saja kira kalau pekerdjaan ini da 
pat bantoean dan sokongan dari jang 
lain Jainnja tentoe akan mendjadi koe 
at dan bisa diperbesari. jang berarti 
sedikit dikitnja bisa meninggikan har 
katnja Instituut bangsa kita, jang djoe 
ga tentoe akan mendapat sokongan 
dan bantoean poela dari bangsa kita, 
karena terboekti moerid moerid jang 
beladjar beladjar di Instituut-Instituut 
itoe kebanjakan djoega terdapat anak 
anak dari bangsa kita. Pendek kata 
segala pekerdjaan itoe kalau kita s0e 
ka bekerdja bersama sama tentoe akan 
tertjapai adanja.— 
Kepada examen. Commissie dari 

Typisten cursus Djakarta, Soekaboemi 
dan Bogor, kami mengangkat topi 
menoendjoekan kehormatan kami ke 

, 

  
ki dalam2 bahwa pekerdjaan Instituut | 

seperti jang telah dikerdjakan oleh 
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KETJANTIKAN dan KESEHATAN 
KOELIT MOEKA TERBANTOE 

  

HAROES DI 1JOE 

Harga Blik f0.80, f0.30en f 9.10. Sedia kleur DADOE en POETI. 
Bisa dapet beli di koelilingtempat Monster gratis. 

  

Ini obat Tablet Balashin Sai 
“Tjap Matjan ada paling man- 
djoer boeat semboehken sakit 
batoek? sakit peroei, bosang "| 
aer, pentjernahan makan tidak | 

IN MY NN Jan 
DIN la 

LI 

baek,-ilangken hawa boeyoek da $ 
fi moeloet dan lain: 

' Selamania sedia Balashin Sai tiap 
Matjan dalani | dala 

i 
taen 
tadi, kantong atawa dalam 

SEE BA 

  

insjafan dan bantoean mereka itoe, 
dan djoega bahwa diploma2 jang di 
berikan kepada moerid2 jang telah loe 

itoe, roepanja betoel2 diploma, sebab 
terboekti pada moerid2 Instituut Bur- 
tama Bogor seperti terseboet diatas, 

Sma GX 

»Politiek Doenia" 

Dari ,Soeloeh- Poestaka" 
karta kita telah menerima kitab 
jang memakai titel ,Politiek 
Doenia“ dimana dengan singkat 
dioeraikan riwajat tentang keadaan 
politiek di Buropa dan Asia. 

—H — 

 Nahdatoel Oelama 

Kring Boegoel Pa- 
soeroean. 

Pembantoe menoelis : 
Pers. tsb, pada malam Djoem'at 

'ddo 4-5 Febr. telah melangsoeng:- 
kan Leden vergadering bertempat di 
Langgarnja Kjai Dar dengan dikoen- 
djoengi Ik. 100orang oetoesan2 dari 
Tjabang ada nampak toean2 H, Ach- 
mad, H.M. Dachland, H. Hasim dan 
lain lain, Djam 9 persidangan diboe- 
ka oleh wakil Ketoea M. Alie, 

Kemoedian tosan HI. Hasim persilah 
kan berbitjara, Spr, mengvueraikan tja 
ranja kaoem Moeslimin beramal de- 
ngan menoeroet salah satoe dari mad 
zhab ampat jang telah masihoer de- 
ngan pandjang.. 

Spr. kedoea toean H. Achmad mene 
rangkan goenanja berkoempoel dan 
hak bersidang dengan disertai dalil 
ajat2 @oer'an dan Hadits, selandjoet 
nja spr. mengoeraikan azas dan toe   djoean N,O. sampai djelas. 

loes dalam oedjian2 jang telah laloe 

Djokja- 

Toean H.M. Dachlan sebagai gpr. 
ketiga membeberkan pemandangan 
tentang doenia Islam seteroesnja meng 
gambarkan keadaannja kaoem Moesli 
min Indonesia betapakah sedihnja — 
kata spr— kalau kita melihat keba 
njakan Moeslimin disini, tidak begi 
toe memperhatikan peladjaran2 Aga 
manja. Maka dari itoe, kewadjiban 
oelama?2 Kaoem jg terpeladjar haroes 
menggiatkan Amal ma'roef dan nahi 
tnoenkar dus berpropaganda ke kam- 
poeng2 'dan doesoen2 dengan setjara 
apa sadja asal tidak bertentangan de 
ngan kesopanan dan wet negeri, se 
landjoetnja spr mengoeraikan jg ber 
kenaan “dengan Organisatie N, O. de 
ngan pandjang lebar. | 

Setelah “habis itoe. laloe diadakan 
pemilihan Bestuur baroe jang mana 
sebagai berikoet : 

President : Goesdie 
Secretaris : Abdoelladjis 
Penningmeester : Saidoel 

. Commissaris 1 Oeloem 
2 Ridoewan 

, 3 Abdoelkarim 

Kemoedian sekira djam 11,30 rapat 
ditoetoep dengan selamat adanja.— 

” 
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00 Gedong Jaarbeurs da 
| Alb. penoeh dengan rapp 

“Ig penting dan han 

an 

| bangkan oleh pengandjoer 

H0 pal di Tjireben. Lebih dahoeloe 

|“ kol, keroemah saudara gadis itoe. Njoj 

    

» 

g perdagangan p 
dan kanak2, soalsoa 

“perbintjangkan, diperik 

  

“ka pembasmian perdagangan 
terseboet. PN en 

|" Soedah  tentoe sebab2nja 

perdagangan itoe, dan bagaiman 
ranja membasminja, dikemoekak: 
ngan memakai alasan2 jg terpi 
terkoeat dan tegoeh, serta seber 

  

         

  

nja, 
menoeroet fahara dan pikiran masing2| 
pemoeka dan pengandjoer itoe. 

Perdagangan penempoean dan kaj 
nak2 mendjalar dan mendjadi adanja| 
soal pelatjoeran, prostutuees, jg menje| 

  

bar dimama?, dikota atau kampoeng,f 

saja tidak | 
besar atau ketjil.: 1 

Tetapi, sesoenggoehnja 
akan membitjarakan soal soal tsb., ti 
dak, boekam maksoed saja, tetapi di| 
sini saja akan mengemoekan sesoeatoe 
hal jg soenggoeh tragisch, sesoea 
toe hal jg menarik perhatian| 
seseorang jg achli memperdalamkan 
pikiran, sesoeatoe hal jg kebetoelan 
terdjadi pada waktoe ini, waktoe se| 
dang pemoeka2 tadi memberikan per | 
hatian dan pikiran jang sepenoeh2nja 
terhadap soal perdagangan perempoe- | 
an'dan kanak2 itoe..... 

Hal ini adalah terdjadi dibelakang | 
gedong permoesjawaratan ....5 

Begitoelah kemaren malam, kira 
djam setengah sepoeloeh, terimalah sa 
ja soerat dibawa orang, jang namanja 
tidak kenal, orang mana dengan tidak 
membilang ini atau itoe, dengan lej 
kas poelang kembali, Soerat diboeka| 
nja, dibatja.... dan tamat poela di 
batjanja: ,Ja Allah!” . ., kata saja da 
lam hati, sedang (penoeh- dengan ke 
heranan,,/nasib seorang perempoean... 
perempoean jg menilik perkataannja 
'semestinja mempoenjai peladjaran!“..., 

Sebeloemnja meneroeskan toelisan 
ini, baiklah soerat ini saja salin dalam 

bahasa Melajoe, dan saja oemoemkan| 
disini, dengan pengharapan bisa da 
'pat pertimbangan dan pemandangan 
orang banjak jg seadil2nja. Hanja na 
ma dan tempat tinggal sipenjoerat, ti 
dak akan saja oemoemkan, tetapi tej 
tap saja simpan dalam archief-rahasia 
Pemandangan. 

Soerat berboenji ! 

Toean Moh. Sanoesi jth ! 
Lebih doeloe saja meminta maaf ke 
pada Toean ! Minta maaf, karena'saja 
soedah memberanikan diri mengirim 
soerat ini, sedang Toean beloem ke 
nal kepada saja, kita beloem pernab 
berdjoempa, beloem pernah bitjara. 
Tetapi saja pikir lagi lebih djaoeh, 
adalah soerat ini pada tempatnja 
djoega sebab kebetoelan saja mem 
“batja dalam soerat kabar Pemanda 
ngan jang beloem lama dibawa oleh 
kawan saja kemari, bahwa Toean 
sekarang memangkoe lagi djabatan 

| Redactie Pemandangan - oentoek 
djadjaban Baudoeng. ai, 

Tertarik lagi menoelis soerat ini, 
ialah karena kebetoelan dalam no| 
mer Pemandangan itoe termoeat 
satoe artikel atau verslag dari soeatoe 
permoeljawa atan tentang perda 

  

   

    

    

an perempoean 
lak.... 

  

” Doea sebab inilah Toean, menim 
oelkan dan mendorang kepada saja 

m ini soerat. Dan sekarang 
saja | gin memberi tahoekan mak 
soed saja jang sesoenggoehnja : 

aja mengakoe, bahwa saja terma 
soek golongan perempoean2 jang 
biasa ramai ditoelis dalam soerat2 

— kabar, ramai dibikin soal dalam ver 
| gadering2, karena tingkah lakoe dan 
“perkerdjaan jang teranggap hina 

     

  

e| dan nista dipemandangan segolong 
“an isteri jang berani menjeboet 
diripja sopan, beschaafd. 

Saja tidak akan menjemboenjikan 
keadaan diri saja bahkan saja ingin 
diketahoei oleh Toean, disertai de 
ngan pengharapan, berangkali sete 
lah nanti Toean mendengar keadaan 

(an timbangan jang lebih loeas. 
' Boedah doea boelan saja sakit. 

. Sakti jang saja tahoe berbahaja bagi 
SENI Bagan aa La 

.. Doea boelansoedah saja terlentang 
diatas bale-bale. Doea boelan saja 
tidak. melihat Njonja2 jang biasa 
membentji dan menghina saja, kare 
na tingkah lakoe saja. Doea boelan 
saja tidak ketemoe dengan Toean2 
jang soeka menghamboer-hamboer 
kan “kekajaannja. Tetapi doea boe 
lan inilah saja merasa ada dalam 
kesehatanbathin saja, sekali 
poen badan saja terserang penjakit, 

Toean! saja jang tidak dikenali 
oleh Toean, sekararg sakit! Dan 
djika saat soedah dekat oentoek me 
moetoeskan djiwa saja. O, Toehan ! 
Allah ! berilah doeloe saja kelongga 
ran, berilah doeloe saja kesempatan 
oentoek bitjara dengan seseorang 
jang akan mentjatat keadaan saja 
jang sesoenggoeh2nja. 

Sebab itoe, saja mengharap, hen 
daklah toean soeka datang menengok 
si perempoean jang Toean tidak ke 
nal mengharap Toean akan soeka me 
njaksikan ratap tangis perempoean 
jang selaloe dapat hinaan dan nis 
taan. : Ne 

Saja ingin ditjatat, sebeloem oe 
moer saja meninggalkan saja cen 
toek selama-lamanja. 

Terima kasih, 
Hormat saja, 

M, 

Demikianlah boenjinja soerat itoe. 
Tertarik oleh perkataan jg termoeat 

dalam soerat ini, serta penoeh dengan 
tjoeriga dan persangkaan ini dan itoe, 
saja berangkat mencedjoe ke roemah 
nja orang jg saja beloem kenal itoe. 
Djaoeh dari Centrum Kota, sekalipsen 
tidak djaoeh keloear dari batas Ge- 
meente. Dari djalan besar saja mem- 
belok ke djalan kefjil, pinggir sawah, 
jg itoewaktoe gelap goelita,dan bisa sa 
ja djalan 'karena pertolongan. lampoe 
batterij sadja. Semangkin djaceh se- 
mangkin soenji, ssehingga anak mena 

kedengaran. Begitoe soenji, seenji se- 
njap, sehingga terdengarlah kesoenji- 
an itoe,.. £ : 

Jang ditoedjoe 

wah, sedang  djaoeh dari roemah2 jg 
hanjak. Dari loear terlihat tjahja lam   gangan perempodean. 

dan pengalaman saja, dapatlah Toe |- 

ngis atau njanjianboeroengpoentidak| 

terdapatlah. Soeatoe| 
roemah panggoeng ketjil dipinggir sa| 

poe pelita jang berkelip-kelip karena | 
Idjarangnja dinding roemah itoe. 

  

Perlahan-lahan 
»Poenten“ | 

Dari dalam keloearlah seorang ntn6 

saja mengoetjap : 

|jang beroemoer toea, sedang djalan 
nja bongkok, memboeka pintoe jang 
terbikin dari dinding 'poela. 
»Apa disini roemahnja ,M“? kata 

saja, | 
Si N€ne hanja memeloekkan kepa 

lanja sadja, jang berarti betoel , M“ 
tinggal disana, dan serenta saja ma- 

Isoek, begitoelah terlihat M terlentang 
dibale-bale, diatas sehelai tikar dan 

(bersandar pada satoe bantal, 

Beloem saja dipersilahkan doedoek, 
M soedah lebih doeloe mengoetjap : 
»Apakah ini Toean Moh. Sanoesi?“ 

»Benar“, djawab saja, dan laloe sa- 
ja doedoek pada satoe bangkoe kefjil 
jg ada dipinggirnja bale-bale itoe. M. 

ngan mentjoba bangoen soepaja bisa 
doedoek,tetapi kelihatan soesah sekali 
sehingga saja larangnja, ig ditoeroet 
nja poela, 

dari 
saja bilang: ,ada kain boeat menoe-| 
toep itoe dinding soepaja tidak ma- | 

roepanja, ingin menghormat saja de- |   

    

»Ma'af Toean Sanoesi“ katanja per |. 
lahan2, dan terima kasih jg Toean 
soedah memperloekan datang kemari 
|atas permintaan saja. Saja ingin bitja 
ira, sekalipoen sekarang badan saja 
panas betoel" .,. gb 

Terlihat moekanja jg poetjat, kena | 
sorotnja lampoe pelita jg poetjoeknja | 
lapi itoe tidak bisa diam, tetapi sela- 
loe bergerak karena tertioep angin 

loear, masoek didinding, laloe 

seebangtn SS an 

»Ada", djawabnja, ,,tetapi masih ba 
sah, Tocan Sanoesi !“ 

Saja diam .... merasa tertoesoek 
benar hati saja, ,, . . tertoesoek kare 
na teringat hal2 dan pengalaman2 
jang saja sendiri pernah alami. dihoe 
tan... djaoeh dari pergaoelan mas- 
kape jang normaal, . .. mengalami 
kemelaratan dan kesengsaraan sekali- 
poen dalam kesengsaraan itoe kadang? '! 
timboel poela kegembiraan. 

»Permisi, saja maoe bitjara, Toean 
Sanoesi“, kata M, beroelang2 , Dengar 
kanlah, Toean !€ ..... kene 

»Baik", kata jsaja, ,tetapi djangan 
'lipaksa, sebab njonja lagi panas" ... 

Besok diteroeskan. 
Dansebeloemnjasamboe- 

ngannja besok dibatja, ba- 
tjalagitoelisan ini, 

  

  

“Sim Gwat Nio 
Ind. Tandarts 

Kramat 130  Telf. 5677 Wel. 
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mewa 

kentjing jang dari 

terbakar. 
HARGANJA 

per flesch isi 200 pil. 
» » » 100 » 

ngan PERTJOEMAH.       
TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 
segala penjakit kentjing pada orang lelaki | 
dan prampoear, jaitoe: Penjakit kentjing 
jang baroe atau jang soedah bertahoen- 
tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 
tih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 

oentoek 'penjakit digelemboengan 
penjakit 

(Gonnorhoe), didjalanan kentjing panas se- 
perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 
dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti 

. 

aan 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko 
Japan jang mendjoeal obat. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

    

    

prampoean 

MA 550 

ng 

AGENI BESAR: 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204, 
BATAVIA Telf. 293 Bt. 

  

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

   

  

    

  

       
       

       
    

     

      

  

    

  

     

     

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 
TIH (BEROEBAN), MERAH » 

DAN KOENING. 

TEROETA MANJA INI AOBA 
1. Obatnja hanja sematjem 

dari poeder, hantjoerken sadja 

pakei air. 

2. Ramboetnja jang hendak 
disemir zonder ditjoetji doeloe. 

3. Pakeinja gampang, ramboet- 
nja bisa djadi hitam seperti war 
na aseli. 

4. Ini Poeder obat tida bisa 
hilang kekoeatannja, dari itoe 
Sanget mengoentoengken, kerna 
dipakeinja bisa dibagi-bagi boeat 
beberapa kali. 

Harga-per fieseh MA“ TOS 

Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 
dja No, 24.         

  

    
  

  

  

  

    

SOERYA.— 

  

TINTA Ri 
Poekoei 9 dengan dulobus merekal 

berangkat. Kira2 djam 11 mereka sam) 2 

ardja mengantarkan Noerani ke Tjang| 

nja Soetarja kebetoelan ada diserambij 

| moekanja waltoe bus berenti dimoeka 

  

roemahnja. Melihat ada autobus beren 
“ti dimoeka roemahnja, ia bangoen dal 
ti koersinja, oentoek melihat siapa 
jang toeroen dari mobil itoe. Mende-| 
ngar socara Noerarit minta kopernja 
kepada boedjang mobil itoe, pergilah 

  

Injonja Soetarja keloear oentoek me- 
Injamboet kedatangan saudara soeami 
nja. ,Poekoel berapa adi' dari Ban- 
Idoeng?” tanja njonja Soetarja. ,,Saja 
tida" dari Bandoeng, zus, tetapi dari 

ISoemedang. Mas Ardja dan saja soe 
dah doea hari ada di Soemedang. Soe 

Ihardja toeroen dari mobil oentoek mem 
ra Te Tn LA 1 r . Iberi salam kepada njonja Soetarja.- 

KEMOED | H ILA N G '»Bagaimana kabar, di", tanja njonja 

2 3 mh Oka Soetarja kepada Soehardja,“ ,,Baik se 
Imoea. zus djawab Soehardja. ,,Mari 
silahkan doedoek,,, kata njonja Soetarja 
Ipoela ,,Terima kasih, zus, saja ta' 

Idapat singgah kini, berhoeboeng saja 
membawa banjak barang.. Akan tetapi 
djika zusmemperkenankan, besok sa- 
ja akan datang kemari., Dengan se 

»Kapan sahadja adi' welkom. 
Kemoedian Soebardja naik lagi. dan 

mobil itoe berangkat. Soehardja me- 
lambaikan tangannja seraja berkata: 
»Sampai besok.“ Dengan senjoem sim 
poel Noerani mendjawabnja: Sampai be 
soks mas Har.“ Ta" lama sampailah 
mobil itoe ke Tjangkring, tempat ke 
diaman fam. Karta. Melihat anaknja   nang hati, di? kata njonja Soetarja 

datang, njonja Karta lari kemoeka. Dipe 
gangnja bahoe anaknja dan diawasinja 
dengan perasaan gembira. , Kamoe se- 
karang soedah besar, Dja" kata. njonja 
Sastra. ,Pengaroeh hawa Bandoeng, 
boe,“ djawab Soehardja. Iboenja ter- 
senjoem dan berkata: , Demikian enak 
nja, sehingga loepa akan orang toea 
nja. Satoe tahoen kamoe ta' poelang2. 
Hanja soeratmoe sahadja mendjadi wa 
kilmoe.“ ,Boekan begitoe boe. Saja 
anggap liboeran ketjil ta“ tjoekoep 
oentoek bersoekaraja sebetoelnja. Saja 
anggap lebih baik diam di Bandoeng 
sahadja dan waktoe itoe saja pakai 
oentoek mengoelangi peladjaran. Dan 
kadang2 saja dengan beberapa teman 
bersepedaan 'keliling daerah Bandoeng. 
»Iboenja tertawa serta berkata: Ja, ja 
hal itoe kamoe telah tjeriterakan dida- 
lam soeratmoe. Tjeriterakanlah nanti, 
keindahan kota Bandoeng dan sekitar 
nja. Bapa“ moe ta" lama lagi datang. 

Soehardja membawa kopernja dan 
kerandjang kedalam. Disana ia berte- 
moe dengan pengasoehnja wktoe ia 
masih ketjil. ,He si embok sekarang   ada disini lagi. Bagaimana. kabar 

Pl 

    

mbok?“ Mbok Mariam mendekati Soe- 
hardja dan dada pemoeda itoe dioesap2 
nja seraja berkata: adoeh, aden seka- 
rang soedah besar. Ja, den, sekarang 
saja kembali ke den Karta. Sebab anak 
saja soedah meninggal doenia. Ta' ada 
lagi orang jang dapat memelihara sa- 
ja, ketjoeali den Karta. Saja sekarang 
tinggal sebatang kara didoenia ini. 
Djika ta“ ada den Karta, kemanakah 
gerangan m'bok pergi?“ Oetjapan jang 
sedih itoe disertai airmata, jang berli 
nang2 dipipi mbok Marjam. Oentoek 
menghilangkan soesah orang toea itoe 
Soehardjia berkata: ',Soedah m'bok, 
“Mbok djangan nangis lagi. Girangkan 
lah hatimoe. Saja datang kemari oen- 
toek bersoeka-raja. Loepakanlah sega 
la kesoesahan. Akan nasib si'mbok 
djangankan koeatir, 

Saja jakin, bahwa siembok seoe- 
moer hidoep boleh tinggal disini. Dan 
djika saja soedah dewasa dan mem 
poenjai tempat jang baik dimasjarakat, 
siMbok boleh toeroet saja. M'bok Mar 
jam mengoesap air matanja dengan le 
ngan badjoenja. Dipegangnja tangan   Soehardja dan berkata: Den, marilah 

doedoek. Tjeriterakanlah kepada si 
Mbok keadaan di Bandoeng. ,,Wah, 
nanti sahadja, M'bok, djika saja soe- 
dah mengasoeh. Nanti saja akan tjeri 
terakan pandjang lebar.“ Soehardja se 
karang pergi keserambi belakang, Ia me 
lihat iboenja sedang memboeka keran 
djangan.. ,Berisi apakah ini, Dja?" 
»Berwarna2, boe, kol, boentjis dll. Sa 
ja soedah ta' ingat lagi. Dikoper saja 
mempoenjai apa2 boeat Iboe dan ba- 
pa. Tentang hal isi kerandjang itoe 
saja sebetoelnja ta" tahoe betoel2, se- 
bab boekan saja jang membelinja.“ 
»Siapa, Dja?“ tanja njonja karta. , Di" 
Noerani.“ Noerani? Dimana dia seka- 
rang?“ Disini, Boe diroemah saudara 
nja. Djadi besok ia datang kesini.“ 
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